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SŁOWO WSTĘPNE
Drodzy Czytelnicy!
Przekazujemy Wam, Drodzy Czytelnicy kolejną „naszą” ksiąŜkę z serii Biblioteka Armii Krajowej pod symbolicznym tytułem „Długa 7 w Powstaniu Warszawskim”. Pierwsze wydanie z 1994 r. zniknęło z obiegu czytelniczego, a historia o tym, co się w tym budynku działo, powinna być utrwalona.
Pod adresem Długa 7 w Warszawie mieści się budynek - pałac o znamienitej przeszłości, a w czasie Powstania Warszawskiego niezmiernie waŜny, bo
był okresowo siedzibą Komendy Głównej Armii Krajowej. Przeszedł w naszej
narodowej chwale do historii okresu zmagań powstańczych jako Centralny
Powstańczy Szpital Chirurgiczny Nr 1.
Budynek ten pozostał w naszej pamięci równieŜ symbolem okrutnego zła,
okrutnej zbrodni, jakiej dokonali Niemcy i Ukraińcy na rannych powstańcach,
a takŜe ludności cywilnej, lekarzach, pielęgniarkach i personelu szpitalnym.
To, co się działo w tym szpitalu i wielu innych w okresie Powstania Warszawskiego, to zbrodnia ludobójstwa.
Wydanie tej ksiąŜki to nie rozdrapywanie ran, to obowiązek Pamięci wobec naszego polskiego zapomnianego holokaustu. Pamięci o NICH, o tych
pomordowanych nie moŜemy odłoŜyć na boczną półkę.
Ta ksiąŜka jest właśnie przykładem pamięci przez duŜe P. Drugie wydanie tej pozycji sfinansowane zostało z poczucia pamięci przez syna zamordowanego, właśnie w tym szpitalu, rannego Ŝołnierza Armii Krajowej, kpr. pchor.
„Konrada” Włodzimierza Wagińskiego - powstańca warszawskiego.
Ta Pamięć pana prof. dr hab. inŜ. Marka Cieciury to przykład nie tylko
pamięci rodzinnej. Ma ona takŜe wymiar postawy patriotycznej.
Z wyrazami uznania przyjęliśmy propozycję wznowienia wydawnictwa
i tylko moglibyśmy Ŝyczyć sobie i szczególnie wszystkim walczącym o wolność
i niepodległość, aby nasze córki i synowie tak pamiętali o swoich poległych
i zamordowanych.
Mam nadzieję, Ŝe to wydanie ksiąŜki odegra wielostronną rolę w kształtowaniu patriotycznych postaw Pamięci Narodowej.
Zachęcam gorąco do lektury ksiąŜki

ppłk Czesław Cywiński
Prezes Zarządu Głównego
Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej
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PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA
Wymordowanie rannych powstańców w dniu 2 września 1944 roku
w szpitalu przy ul. Długiej 7 odcisnęło piętno na całym moim Ŝyciu, poniewaŜ
wśród ofiar był mój ojciec, kpr. pchor. Włodzimierz Wagiński (Lech Podosowski), pseudonim „Konrad”, walczący w Powstaniu Warszawskim na Starówce
w kompanii «Wkra» batalionu «Łukasiński». Stąd interesowałem się wszelkimi
dostępnymi informacjami na ten temat.
Najobszerniejszym dla mnie źródłem była i jest w dalszym ciągu wstrząsająca ksiąŜka pana doktora Roberta Bieleckiego pt. Długa 7 w Powstaniu
Warszawskim wydana w 1994 roku. Niestety dotarłem do niej z opóźnieniem.
Wiem, Ŝe jej niewielki nakład został całkowicie wyczerpany. W tej chwili ksiąŜka jest dostępna jedynie w wybranych czytelniach, np. w czytelni Muzeum
Powstania Warszawskiego oraz w niewielu bibliotekach, np. w Bibliotece Publicznej w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wszyscy zainteresowani mogą
zapoznać się jedynie z fragmentem ksiąŜki zamieszczonym w Internecie,
w portalu Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, dostępnym
pod adresem: http://www.pw44.pl/dluga.htm
Pan Robert Bielecki, zdając sobie sprawę z konieczności aktualizacji
zawartości ksiąŜki, zamieścił na jej wstępie następujący tekst:
Autor zwraca się do uczestników Powstania Warszawskiego z prośbą
o nadsyłanie uwag, komentarzy i uzupełnień na adres: … .
Niestety pan Robert Bielecki zmarł w 1998 roku, kilka lat po pierwszym
wydaniu ksiąŜki i nie zdąŜyłem Mu dostarczyć uzupełnień dotyczących mojej
rodziny, w szczególności umieszczenia ojca Włodzimierza Wagińskiego
w aneksie nr 5 - Ranni i chorzy zamordowani przez Niemców 2 IX 1944
w szpitalu przy ul. Długiej 7 oraz mamy Aleksandry Cieciury pseudonim „Ola”
w aneksie nr 8 - Lekarze, pielęgniarki i sanitariuszki, którzy pozostali 2 IX
z rannymi w szpitalu przy ul. Długiej 7.
Bardzo ograniczona dostępność tej, według mojej oceny nad wyraz wartościowej, ksiąŜki była powodem, Ŝe podjąłem się przygotowania oraz sfinansowania jej drugiego wydania.
Drugie wydanie ksiąŜki ukazuje się za bezinteresowną zgodą posiadaczy praw autorskich do pierwszego wydania: spadkobierców Autora, reprezentowanych przez panią Aleksandrę Bielecką oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych, reprezentowaną przez panią GraŜynę Ignaczak-Bandych, Dyrektora Generalnego. Składam im za to serdeczne podziękowania.
W drugim wydaniu zgodnie z udzieloną licencją przez posiadaczy praw
autorskich nie dokonywano jakichkolwiek zmian w merytorycznej treści utworu,
natomiast poprawiono tzw. „literówki” (oczywiste błędy językowe i omyłki pi8
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sarskie) i błędy formalne oraz powtórnie opracowano indeksy nazwisk
i pseudonimów występujących w treści ksiąŜki.
W treści pozostały określenia czasu z pierwszego wydania np. Przed
kilkoma laty, czy Dziś, w pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach, itp.
W drugim wydaniu zamieszczono bardziej szczegółowy spis treści oraz
wprowadzono jednolite cudzysłowy: pseudonimy są podawane w cudzysłowach apostrofowych, natomiast nazwy pododdziałów w cudzysłowach ostrokątnych.
Uzupełnienie w stosunku do wydania pierwszego to spis dokumentów
zamieszczonych w ksiąŜce, indeks oddziałów i pododdziałów, indeks skrótowców, informacja o stopniach wojskowych, szkoleniu wojskowym i odznaczeniach, dodatkowe informacje dotyczące czołgu-pułapki oraz wspomnienia mojej Mamy, która była bezpośrednim świadkiem tragicznych wydarzeń w szpitalu przy ul. Długiej 7.
Integralną częścią ksiąŜki jest jej portal internetowy - adres portalu:
http://www.dluga7.pl. Po opracowaniu projektu poprosiłem mojego syna Mateusza o wykonanie i uruchomienie portalu – wykonał to znakomicie i z pełnym
zaangaŜowaniem. Portal internetowy zawiera w pierwszej części informacje
wzbudzające zainteresowanie ksiąŜką, takie jak tematyka i struktura ksiąŜki,
przedstawienie autora, fragmenty ksiąŜki i wskazówki, gdzie ksiąŜka jest dostępna. W drugiej części portalu zawarte są lub będą informacje przeznaczone
dla czytelników. W wersji początkowej, udostępnionej w momencie drugiego
wydania, w portalu zamieszczono test sprawdzający znajomość kluczowych
faktów podanych w ksiąŜce. W portalu będą publikowane na bieŜąco nadsyłane informacje, dotyczące wydarzeń związanych ze szpitalem przy ul. Długiej 7
- proszę o kontaktowanie się za pośrednictwem formularza umieszczonego
w portalu. Przewiduje się takŜe zamieszczanie otrzymywanych opinii i uwag.
Podczas przygotowywania drugiego wydania nawiązałem kontakt
z panem Januszem Kuleszą, pseudonim „Julek" - uczestnikiem Powstania
Warszawskiego, który zaprojektował okładkę i stronę tytułową do pierwszego
wydania niniejszej ksiąŜki oraz opracował kilka zamieszczonych w niej szkiców, wspólnie z panem Bieleckim napisał ksiąŜkę pt. Przeciw konfidentom
i czołgom. Pan Kulesza przekazał mi kilka sugestii, dotyczących drugiego wydania, za co jestem Mu wdzięczny.
Dziękuję panu Rafałowi Kołacińskiemu za wyraŜenie zgody na umieszczenie w portalu ksiąŜki utworu Stare Miasto, pochodzącego z płyty Powstanie
Warszawskie płockiej grupy Lao Che.
Dziękuję paniom Alicji Berman, Małgorzacie Kuśmierz i Mirosławie Podlewskiej za dokonanie korekty ksiąŜki.
Składam podziękowania licznym osobom, które w róŜny sposób wspierały mnie na niełatwej, jak się okazało, drodze prowadzącej do wydania ksiąŜki, a przede wszystkim (wymienionymi w kolejności chronologicznej): pani
Martynie Niziurskiej-Olszaniec z Działu Promocji Muzeum Powstania War9
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szawskiego, pani Teresie Łęczyńskiej z sekretariatu Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych, pani Jadwidze Miecznikowskiej - Dyrektor Biblioteki
Głównej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, panu dr. Józefowi Rellowi - Organizatorowi Komisji ds. Historii, Wydawnictw
i Pamięci Narodowej Zarządu Głównego Światowego Związku śołnierzy Armii
Krajowej, mojemu bratu Piotrowi Cieciurze oraz panu Wojciechowi śyłko Prezesowi Wydawnictwa Vizja Press&IT.
Dziękuję panu Maciejowi Janaszek-Seydlitzowi, Wiceprezesowi Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1994 za wsparcie podczas uzupełniania wspomnień mojej Mamy poprzez sformułowanie szeregu pytań dotyczących pierwotnej wersji oraz za opracowanie wersji internetowej tych wspomnień i umieszczenie jej w portalu Stowarzyszenia.
DuŜy wkład w ostateczną postać wspomnień Mamy zamieszczonych na
zakończenie ksiąŜki ma moja siostra Marcelina Romańczuk-Kunat.
Szczególnie serdecznie dziękuję panu pułkownikowi Czesławowi Cywińskiemu, pseudonim "Skowronek" i "Ryszard", Prezesowi Zarządu Głównego Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej, za propozycję umieszczenia
na okładce ksiąŜki nobilitującego napisu Biblioteka Armii Krajowej i w konsekwencji za napisanie słowa wstępnego.
Składam takŜe podziękowania panu Michałowi Rackiemu - dyrektorowi
drukarni cyfrowej Fabryka Druku za wydrukowanie nakładu ksiąŜki na bardzo
atrakcyjnych warunkach finansowych.
Zdecydowana większość nakładu drugiego wydania zostanie podarowana: Światowemu Związkowi śołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszeniu Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Stowarzyszeniu Przyjaciół Armii Krajowej, Kołu Przyjaciół Armii Krajowej w Kraśniku oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego przede wszystkim w celu rozprowadzenia do bibliotek i czytelni współpracujących szkół i instytucji oświatowych. Tak więc głównym adresatem drugiego nakładu nie będzie czytelnik indywidualny ani przypadkowy. Pozostałe egzemplarze drugiego wydania zostaną przekazane właścicielom praw
autorskich do pierwszego wydania, wybranym osobiście bibliotekom, osobom
wspierającym mnie w wydaniu ksiąŜki oraz mojej rodzinie i znajomym.
Wstępnie zaplanowane jest, Ŝe po uzyskaniu stosownej zgody posiadaczy praw autorskich, opracowana wersja elektroniczna ksiąŜki będzie wykorzystana w kolejnym wydaniu, przeznaczonym na rynek otwarty.
Jestem przekonany, Ŝe dzięki drugiemu wydaniu ksiąŜki pana doktora
Roberta Bieleckiego Długa 7 w Powstaniu Warszawskim i przyjętemu sposobowi jej dystrybucji, zgodnemu z udzieloną licencją, a takŜe portalowi internetowemu ksiąŜki, znacznie więcej osób będzie mogło zapoznać się z tragicznymi
epizodami Powstania Warszawskiego.
Marek Cieciura
Warszawa, luty 2010 r.
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Szanowni Państwo!
Cieszę się, Ŝe mogę zarekomendować Czytelnikom tę ksiąŜkę jako jedną z małych monografii Powstania Warszawskiego - ogromnie cennych i potrzebnych dla udokumentowania najbardziej heroicznego i zarazem tragicznego z rozdziałów historii naszej stolicy.
Wydaje mi się, Ŝe Autor i Wydawca w pełni uzasadnili, dlaczego akurat
pałac Raczyńskich, Długa 7, na monografię taką zasługuje. Ja chciałbym skorzystać z okazji do refleksji ogólniejszej.
Przez długie dziesięciolecia starano się Powstanie Warszawskie, jeśli
nie szkalować, to chociaŜ pomniejszać, odbierać mu walor niepodległościowego zrywu - dobitnego powiedzenia światu, kim są Polacy i czego pragną mimo
niekorzystnych dla nich układów między aliantami.
Straszliwa cena, jaką przyszło za to zapłacić samotnie walczącemu
miastu, ułatwiła krytykę decyzji Komendy Głównej Armii Krajowej - zwłaszcza,
jeśli się przy tym przedstawiało w sposób wypaczony ten zasadniczy motyw,
jeśli się przemilczało, dlaczego nie została Warszawie udzielona Ŝadna efektywna pomoc, choć wiąŜąc przez 63 dni znaczne siły niemieckie wnosiła niebagatelny wkład do ostatecznego zwycięstwa nad III Rzeszą.
śadne propagandowe zabiegi w niepolskim interesie nie mogły zaprzeczyć bohaterstwu tej naszej walki (piszę naszej, bo i ja miałem honor być Ŝołnierzem Armii Krajowej i uczestniczyć w akcji „Burza” w Warszawie). Walki
prowadzonej przez całe milionowe miasto, co nie miało precedensu w historii,
jednako ofiarnie przez Ŝołnierzy i cywilów. Uznanie heroizmu opatrywane było
jednak róŜnymi ale, mającymi przeciwdziałać powstańczej legendzie, cenzura
dozowała publikację wspomnień i choć bibliografia sprzed roku 1989 dotycząca Powstania Warszawskiego zawierała wiele pozycji, wielokroć dłuŜsza była
lista takich, które wydane być nie mogły albo i wręcz uniemoŜliwiano ich napisanie.
Dziś po pół wieku pokolenia młodsze od mojego poznać mogą wreszcie
pełnię prawdy o Powstaniu. To, co juŜ skrzętnie zgromadzili i zbadali historycy,
to co jeszcze wymaga ich poszukiwań, rzetelnej interpretacji, przysłowiowego
szkiełka i oka mędrców. I właśnie w imię pełni prawdy dla tych młodszych
trzeba, moim zdaniem, wesprzeć historyków - jak i zresztą tych wszystkich,
którzy są w stanie coś dodać do wiedzy o dramacie naszej stolicy z sierpnia
i września, z końcowych miesięcy 1944 r.
Jest to tym bardziej niezbędne wobec sytuacji na rynku - niestety w tym
przypadku, rynku wraz z rządzącymi nim prawami - wydawniczym. TakŜe wo11
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bec tego, iŜ pod wieloma względami współczesności istnieje tendencja do odwracania historii. A przecieŜ bez niej nie wiedzieliśmy, kim jesteśmy; nie wiedzielibyśmy nie tylko skąd, ale i dokąd zmierzamy.
Powstanie Warszawskie niesie dwa przesłania, zawsze aktualne. Na
dziś i na jutro. Jednym jest ideowa i moralna waga tego zrywu, drugim - refleksja nad zasadnością, szansami i ceną powstaniowego trybu tworzenia historii.
Opowiadałem się i opowiadam za moŜliwie wielką róŜnorodnością form
krzewienia powstańczej tradycji, legendy. Niewątpliwie potrzebne są ujęcia
syntetyczne, ukazujące całą panoramę wydarzeń wraz ze wszystkimi ich
aspektami ogólnymi. Niemniej musimy teŜ pamiętać, Ŝe właściwie kaŜde miejsce w Warszawie nosi piętno dramatu z 1944 roku, kaŜdy ocalały fragment
muru, kaŜdy skrawek ziemi między nowymi domami są niemymi świadkami
walki i męczeństwa miasta. Pełni prawdy o Powstaniu nie sposób poznać i pojąć bez takiej świadomości.
Trzeba więc konkretów, wskazań: tak było tu i tu. Dlatego polecam Państwu tę ksiąŜkę - z nadzieją, Ŝe powstanie jeszcze wiele podobnych.
Stanisław Wyganowski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
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Nie jest to praca dotycząca całości działań militarnych Powstania Warszawskiego ani nawet samej tylko dzielnicy staromiejskiej. Nie jest to równieŜ
historia jednego z powstańczych zgrupowań czy batalionów. Monografia ta
mieści się natomiast w kategorii „małych powstańczych ojczyzn”, jak nazwałbym dzieje konkretnych obiektów, które odegrały znaczącą rolę podczas walk
w sierpniu i wrześniu 1944 roku. W pół wieku po Powstaniu Warszawskim
nadszedł chyba czas, aby ukazać takie właśnie „małe powstańcze ojczyzny”
i przez pryzmat dramatycznych losów poszczególnych gmachów - Banku Polskiego, katedry, ratusza, kanoniczek, szpitala Jana BoŜego - przedstawić problemy walczącego miasta.
Ulica Długa stanowiła główną arterię powstańczej dzielnicy staromiejskiej. Tu pod numerem 24, w Archiwum Akt Dawnych, mieścił się sztab Grupy
Północ. Przy tej właśnie ulicy znajdowały się powstańcze bastiony - Arsenał
i Reduta Matki Boskiej. Tu takŜe kwaterowały liczne oddziały - Ŝandarmeria
mjr. „Barry’ego” (Włodzimierza Kozakiewicza), baon «Chrobry I», dywizjon motorowy «Młot» Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Tu - w kilkunastu kamienicach, m.in. pod numerem 6, gdzie dziś znajduje się siedziba Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - ulokowano polowe szpitale. I wreszcie, na pl.
Krasińskich, który przecina ul. Długa, odnajdujemy właz do kanału, ostatniej
drogi ratunku powstańców wycofujących się do Śródmieścia i na śoliborz. Nic
więc dziwnego, Ŝe tu właśnie wzniesiono pomnik Powstania Warszawskiego.
Pałac Raczyńskich - przedwojenne Ministerstwo Sprawiedliwości mieszczące się przy ul. Długiej 7, był podczas Powstania obiektem szczególnym. Od pierwszych dni sierpnia 1944 roku w tym rozległym budynku tworzył
się batalion «Wigry II». Potem ulokowano tu Centralny Powstańczy Szpital
Chirurgiczny nr 1, największą tego typu jednostkę w dzielnicy staromiejskiej.
Wreszcie, od 13 do 26 sierpnia, znajdowała się tu Komenda Główna (KG) Armii Krajowej (AK).
Z Długą 7 łączą się teŜ dwie największe staromiejskie tragedie Powstania, a więc eksplozja czołgu-pułapki 13 sierpnia na sąsiedniej ul. Kilińskiego,
oraz zagłada szpitala, dokonana przez Niemców i Ukraińców 2 września. Innymi słowy, pałac Raczyńskich - połoŜony w samym sercu Starówki - stał się
symbolem mobilizacji sił powstańczych, codziennej walki na barykadach, dowodzenia tą walką i wreszcie tragedii rannych i cywilów, wymordowanych
przez wroga.
Przygotowanie tego rodzaju monografii wymagało sięgnięcia do źródeł
róŜnego typu. Szczególne warunki walki, jaka toczyła się na Starym Mieście,
sprawiły, Ŝe ocalało niewiele dokumentów pisanych, odnoszących się bezpo13
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średnio do działalności instytucji mieszczących się w pałacu Raczyńskich.
Przeniesiono wprawdzie kanałami do Śródmieścia dokumenty KG AK, ale
bezpośrednio przed wkroczeniem Niemców trzeba było zniszczyć całą dokumentację Centralnego Szpitala Chirurgicznego. Ocalały tylko pojedyncze dokumenty, ilustrujące działalność szefa słuŜby sanitarnej Grupy Północ, płk.
„Tarło” (Stefana Tarnawskiego).
Nie znaczy to jednak, Ŝe jesteśmy zupełnie pozbawieni dokumentacji
aktowej. W archiwum Polskiego Czerwonego KrzyŜa (PCK) zachowały się - na
szczęście - takie materiały róŜnych instytucji słuŜby zdrowia, które pozwalają
na ustalenie - przynajmniej częściowo - kto zginął w eksplozji czołgu-pułapki
i kto został zamordowany przez hitlerowców. Obok list ofiar 13 sierpnia, sporządzonych tego samego dnia albo teŜ w pierwszych miesiącach po wojnie,
mamy teŜ materiały pośrednie - jak chociaŜby listy pacjentów szpitali z Milanówka i innych miejscowości podwarszawskich z jesieni 1944 roku - na których podstawie, przy odpowiedniej analizie zawartych tam informacji, moŜna
ustalić, które z wymienionych osób przeŜyły na Długiej 7 tragedię 2 września.
Zagłada Centralnego Szpitala Chirurgicznego utkwiła tak mocno w pamięci świadków tego dramatu, Ŝe spontanicznie zgłaszali się do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, by składać szczegółowe zeznania. Ci,
którzy tego nie uczynili, spisali takie relacje na własny uŜytek. W ten sposób
dysponujemy kilkudziesięciu pisemnymi świadectwami tragedii, najczęściej
sporządzonymi juŜ w 1945 roku. W większości relacje te zostały ogłoszone
w biuletynach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (tomy
VI i VII), w tomie II serii „Documenta Occupationis Teutonicae” - Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., wydanym w 1946 roku przez Instytut Zachodni
w Poznaniu, albo teŜ w pracy Szymona Datnera i Kazimierza Leszczyńskiego
Zbrodnie okupanta podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku, (1962).
Niektóre z takich relacji znalazły się w zbiorze śycie w powstańczej
Warszawie, przygotowanym przez Edwarda Serwańskiego i wydanym w 1965
roku. Inne trafiły do publikacji Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim,
(1974) albo teŜ do Exodusu Warszawy, którego dwa pierwsze tomy ukazały
się w 1993 roku. Pewne relacje świadków tragedii 2 września opublikowano na
łamach prasy. Pierwsze ukazały się jeszcze w 1945 roku. I wreszcie kilka
świadectw, przez długi czas nieznanych, wykorzystano w obszernych fragmentach bądź w omówieniu w monografiach poszczególnych oddziałów Powstania. Wymienię tu pracę Stefana Śmigielskiego Na barykadach Starówki
(dzieje 104 kompanii syndykalistów) oraz moje własne monografie batalionów
«Gustaw» - «Harnaś», a takŜe «Wigry». Dodajmy do tego równieŜ monografię
Marii Wiśniewskiej i Małgorzaty Sikorskiej Szpitale powstańczej Warszawy
(1993).
Kapitalny materiał aktowy stanowią protokoły ekshumacyjne, przechowywane w archiwum PCK. Zanotowano tam - z najwyŜszą precyzją - dane
personalne ekshumowanych (jeśli oczywiście moŜna to było ustalić) oraz okoliczności takiej ekshumacji. Istnieją dwie serie owych protokołów. Pierwsza,
sporządzona na miejscu ekshumacji, odnosząca się do poszczególnych osób,
14
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i druga - stanowiąca jakby podsumowanie tej akcji w perspektywie danego
dnia. Do protokółów dołączane są często kawałki papieru wydobywane z butelek, jakie powstańcy zakopywali wraz ze zwłokami poległych kolegów. Na
kartkach tych podawano dane personalne, dzięki czemu moŜliwa była identyfikacja.
Podczas ekshumacji wydobywano bardzo często przedmioty osobiste,
takie jak dokumenty, listy, fotografie, notatniki. Określane mianem „depozytów”, były przechowywane w archiwum PCK do początku lat sześćdziesiątych.
Potem jednak, kiedy wydawało się, Ŝe niczemu juŜ nie będą słuŜyć, gdy sądzono, Ŝe „wszystko zostało juŜ wyjaśnione”, trzeba było - decyzją odgórnych
władz - je zniszczyć. Dziś takie „depozyty” naleŜą do rzadkości i odnoszą się
przede wszystkim do tych powstańców, którzy zostali ekshumowani po 1965
roku.
Bardzo waŜnym źródłem, pozwalającym na odtworzenie wydarzeń, jakie
rozgrywały się przy Długiej 7 i w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu Raczyńskich, są wspomnienia i relacje powstańców, pisane juŜ po wojnie, i to zarówno w 1945 roku, jak teŜ zaledwie przed kilkoma laty. Takie relacje mają oczywiście róŜną wartość, bo teŜ róŜny jest stopień rzetelności tego, o czym mówili
i pisali naoczni świadkowie. W kaŜdym razie jednak historyk Powstania Warszawskiego, który przywykły tylko do wertowania dokumentów aktowych zrezygnowałby z zapoznania się z takimi relacjami, popełniłby bardzo powaŜny
błąd, a jego praca byłaby z pewnością niepełna.
Tu dodajmy, Ŝe specyfika rzetelnych badań nad Powstaniem Warszawskim, zwłaszcza zaś nad dziejami „małych powstańczych ojczyzn”, wymaga
dotarcia takŜe do tych ludzi, którzy niczego nie napisali, chociaŜ brali udział
w interesujących nas wydarzeniach. Tu historyk musi zamienić się w detektywa - w dobrym tego słowa znaczeniu - i pokonawszy bariery braku informacji
odnaleźć świadków Historii, przełamać ich nieufność, skłonić do zrelacjonowania tego, co zapamiętali, a takŜe dokonać niezbędnej weryfikacji. W naszym
przypadku było to po prostu niezbędne, chociaŜby przy ustalaniu dokładnego
przebiegu wydarzeń 13 sierpnia, czyli eksplozji czołgu-pułapki.
Specyfika dziejów Powstania Warszawskiego wymaga teŜ poświęcenia
szczególnej uwagi rozwiązaniu pseudonimów. W 1944 roku nie podawano nazwisk, a w kaŜdym razie nazwiska te były znane tylko w odniesieniu do części
uczestników ówczesnych walk. Przed 1956 rokiem - a nieraz takŜe później wielu ludzi, z obawy represji, nie przyznawało się do udziału w Powstaniu.
W naszym przypadku dotyczy to chociaŜby dywizjonu motorowego «Młot»,
który stacjonował przy Długiej 9, w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu Raczyńskich. Szczególnie trudne było teŜ rozwiązanie pseudonimów tych powstańców, którzy polegli na Starówce albo pozostawieni w szpitalu zostali zamordowani przez Niemców.
Część pseudonimów rozszyfrowali sami uczestnicy Powstania, próbujący odtworzyć dzieje swoich oddziałów. I tu równieŜ historyk powinien sięgnąć
po materiały przechowywane w archiwach batalionowych, z których tylko nie-
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wielka część - jak na razie - trafiła do państwowych zbiorów archiwalnych.
W naszym przypadku bezcenne są archiwa batalionów «Gustaw» i «Wigry»,
których historia jest ściśle związana z powstańczymi losami Długiej 7.
I jeszcze jedna kategoria źródeł. Chodzi tu o róŜnego rodzaju dokumenty, fotografie i powstańcze pamiątki, przechowywane w rękach prywatnych,
przez uczestników walk z 1944 roku, ich rodziny, a czasem po prostu kolekcjonerów. Odnalezienie ich jest bardzo trudne i w gruncie rzeczy zaleŜy od
szczęśliwego przypadku. Ich los jest nader niepewny, bo niejednokrotnie po
śmierci osoby, dla której były szczególnie cenne, dokumenty takie i przedmioty
są po prostu niszczone.
Przy zbieraniu materiałów do „Długiej 7” mogłem skorzystać z pomocy
kilkudziesięciu uczestników Powstania z batalionów «Gustaw», «Wigry»,
«Bończa» i «Pięść», dywizjonu motorowego «Młot», 104 kompanii syndykalistów, 5 kompanii baonu «Kiliński», a takŜe personelu Centralnego Szpitala
Chirurgicznego. Szczególne słowa podziękowania naleŜą się p. Barbarze Piotrowskiej-Gancarczyk, sanitariuszce „Pająk” z kompanii szturmowej «Wigier»,
która będzie występować niejednokrotnie na kartach tej monografii. Z przyjacielską pomocą - jak zawsze - pospieszył mi Juliusz Kulesza, 15-letni uczestnik Powstania w oddziale PWB 17/s, broniącym Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych (PWPW), a teraz historyk ówczesnych walk. Wielkie zasługi
ma równieŜ p. Krystyna Zakrzewska, od kilkudziesięciu lat sprawująca pieczę
nad archiwum Biura Informacji PCK. I tym razem - jak to czyniła juŜ niejednokrotnie - dopomogła mi w odnalezieniu wielu cennych dokumentów.
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GODZINA „W”
Stare Miasto, w którego centralnej części znajdował się pałac Raczyńskich, naleŜało do I rejonu Obwodu Śródmieście. Dowódcą tego rejonu był mjr
„Róg” (Stanisław Błaszczak), zawodowy oficer 20 pułku ułanów im. Króla Jana
III Sobieskiego. Podlegało mu kilka zgrupowań, z których część miała jednak
za zadanie opanować Powiśle, czyli południe tego rejonu, a więc nie działała
na Starówce.
W dzielnicy staromiejskiej miały natomiast walczyć - i tu koncentrowały
się przed godziną „W” - bataliony «Bończa», «Gustaw», «Łukasiński» i «Gozdawa» oraz kilka kompanii Wojskowej SłuŜby Ochrony Powstania (WSOP),
które potem utworzyły batalion «Dzik». NiezaleŜnie od tego właśnie na Starym
Mieście zbierały się dwa odwodowe bataliony «Antoni» i «Wigry», tworzące
razem zgrupowanie ppłk. „Pawła” (Franciszka Rataja), które pozostawało
w bezpośredniej dyspozycji dowódcy Powstania, płk. „Montera” (Antoniego
Chruściela). Te dwa ostatnie bataliony nie miały Ŝadnych zadań na godzinę
„W”.
Stare Miasto było dzielnicą stosunkowo słabo obsadzoną przez Niemców. Znajdowało się na uboczu głównych arterii komunikacyjnych, nie było tu
równieŜ nowoczesnych rozległych gmachów, które nadawałyby się na pomieszczenie dla wojska. W północnej części Starówki silny niemiecki garnizon
znajdował się w Ŝelbetowym gmachu PWPW. TuŜ obok, w szkole powszechnej na Rybakach, rozlokowała się kompania ronowców. U wjazdu na most
Kierbedzia Niemcy obsadzili dom Schichta. Silny oddział niemiecki stacjonował takŜe w dawnych koszarach tzw. kolumny zamkowej, u stóp Zamku Królewskiego. Po kilkudziesięciu hitlerowskich funkcjonariuszy, Ŝołnierzy bądź esesmanów przebywało w pałacu Blanka na pl. Teatralnym, w Banku Polskim
przy Bielańskiej, w stacji telefonów na Tłomackiem i jeszcze w paru obiektach.
Wszystkie te niemieckie punkty oporu znajdowały się na obrzeŜach
dzielnicy staromiejskiej. W jej centrum były właściwie tylko dwie hitlerowskie
placówki - szpital dla Wehrmachtu w dawnej szkole powszechnej przy ul. Barokowej oraz grupa Ŝołnierzy i urzędników - w pałacu Krasińskich.
Pałac Raczyńskich w okresie okupacji mieścił Deutsches Obergericht,
czyli najwyŜsze sądowe władze niemieckie dla zagarniętych ziem polskich. Do
połowy lipca przebywało tu kilkunastu hitlerowskich funkcjonariuszy cywilnych,
uzbrojonych tylko w broń krótką, którzy jednak zostali ewakuowani w okresie
chwilowej paniki po zamachu na Hitlera 20 lipca. Wygląda na to, Ŝe ci z Niemców, którzy mogli pozostać w gmachu jeszcze po tej ewakuacji, zostali
1 sierpnia w godzinach południowych ściągnięci do pałacu Krasińskich bądź
pałacu Blanka. W kaŜdym razie w chwili wybuchu Powstania w gmachu dawnego Ministerstwa Sprawiedliwości nie było Ŝadnych Niemców. Budynek był
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na głucho zamknięty i przez wiele godzin - juŜ po rozpoczęciu walk - nikt tu nie
zaglądał.
W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu Raczyńskich koncentrowały się
wspomniane przed chwilą bataliony podległe mjr. „Rogowi” i ppłk. „Pawłowi”.
Zacznijmy od batalionu «Wigry». Dowództwo baonu (kpt. „Trzaska” Eugeniusz Konopacki) i I pluton kompanii «Witold» stanęły w kamienicy przy
Długiej 21, gdzie znajdował się skład dewocjonalii firmy Kasprzykiewicz
i Szmakfefer. Jeden z właścicieli firmy, Czesław Szmakfefer był adiutantem
kompanii «Witold» i dlatego teŜ udostępnił kolegom swoje magazyny. II pluton
tejŜe kompanii rozlokował się w kilku prywatnych mieszkaniach przy Miodowej.
Dowództwo 2 kompanii «Czesław» miało punkt koncentracji tuŜ obok
pałacu Raczyńskich, a mianowicie w mieszkaniu prof. Stanisława Hempla przy
ul. Kilińskiego 1. MałŜonka profesora od dawna współpracowała z konspiracyjnymi «Wigrami». W mieszkaniu tym przewidywano rozwinięcie kompanijnego punktu sanitarnego, dlatego teŜ obok dowódcy kompanii «Czesław», por.
„Prokopa” (Romana Kaczorowskiego), zebrało się tu kilka sanitariuszek. Większość batalionowego sanitariatu koncentrowała się jednak na Kanonii
w mieszkaniu znanego historyka i dyplomaty Stanisława Patka. I pluton kompanii «Czesław» zbierał się natomiast na Freta 9, drugi zaś w mieszkaniach
prywatnych przy Świętojerskiej 11 a, 14, 16 i 18.
Dowództwo 3 „wigierskiej” kompanii «Edward» znajdowało się przy ul.
Długiej 29. Jej trzy plutony rozmieszczono jednak w północnej części Starego
Miasta - w zakładach „Fiata” na Zakroczymskiej i w mieszkaniach prywatnych
przy ul. SapieŜyńskiej.
Batalion «Antoni» z Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), wchodzący takŜe w skład zgrupowania ppłk. „Pawła”, składał się z kompanii «Anna», «Aniela» i «Alicja». Tylko częściowo zbierał się w obrębie Starego Miasta. I pluton «Anny» pod komendą ppor. „Wojtka” (Wojciecha Sarneckiego)
zmobilizował się w kamienicy przy Freta 39, wychodzącej na Rynek Nowego
Miasta i kościół sakramentek. I pluton «Alicji» por. „Jerzego” (Jerzego Lewenti)
miał gromadzić się na Kanonii, tuŜ za katedrą św. Jana, ale poniewaŜ pod
wskazanym adresem nie było nikogo, jego dowódca zebrał swoich ludzi
w Ŝeńskim klasztorze przy ul. Jezuickiej 6. Wreszcie pluton 1908 ppor. „Juliusza” (Juliusza Urbanyi), będący oddziałem dyspozycyjnym dowództwa NOW,
skoncentrował się w fabryce firanek Szlenkierów przy ul. Świętojerskiej 10.
Na pierwszym piętrze kamienicy przy Długiej 15, nad lokalem restauracji
„Pamfil”, ulokowało się dowództwo batalionu im. Stefana Czarnieckiego z kpt.
„Gozdawą” (Lucjanem Gizińskim). Na drugim piętrze tej kamienicy pomieściła
się batalionowa słuŜba kwatermistrzowska. Batalion składał się z trzech kompanii liniowych (oznaczonych numerami od 4 do 6) oraz kompanii sztabowej.
4 kompania por. „Wyrwy” (Józefa Jasińskiego) zbierała się przy ul. Freta 49,
kompania 5 por. „Jawora” (Romana Rotha) przy ul. Starej 6, a kompania 6 por.
„Jara” w lokalach przy Tłomackiem 4, Długiej 42, Ciasnej, Mławskiej, Daniłowiczowskiej i pl. Krasińskich.
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W obrębie historycznego Starego Miasta zebrały się kompanie 101, 102
i 103 z batalionu rtm. „Bończy” (Franciszka Edwarda Sobeskiego). 104 kompania Związku Syndykalistów, która takŜe wchodziła w skład zgrupowania mjr.
„Roga” jako samodzielna jednostka, koncentrowała się najbliŜej pałacu Raczyńskich, bo w fabryce firanek Szlenkierów, a więc tam, gdzie gromadzili się
juŜ Ŝołnierze plutonu 1908.
To właśnie 104 kompania miała za zadanie opanować dwa niemieckie
obiekty znajdujące się w sąsiedztwie pałacu Raczyńskich - pałac Rzeczpospolitej oraz szpital wojskowy w szkole przy ul. Barokowej.
Wymienione tu bataliony «Bończa» i «Gozdawa» były jednostkami liniowymi. Ich zadaniem było zajęcie Zamku Królewskiego i domu Schichta
(„Bończa”) oraz PWPW («Gozdawa» wspólnie z oddziałem PWB 17/s, złoŜonym z pracowników Wytwórni). Drobniejsze obiekty - w tym takŜe pałac Raczyńskich - miały być natomiast obsadzone przez kompanie WSOP. Na terenie Starego Miasta koncentrowały się dwie takie kompanie, oznaczone numerami 11 i 12. Pierwsza z nich zebrała się w kilku lokalach przy ul. Franciszkańskiej, a druga przy ul. Senatorskiej. 11 kompania uderzyła w godzinie „W” na
szkołę przy ul. Rybaki 32, na fabrykę garbników „Quebracho” przy tej samej
ulicy oraz na Starą Prochownię u zbiegu ulic Rybaki i Boleść. 12 kompania natomiast zaatakowała pałac Blanka i Bank Polski przy Bielańskiej. Obie te kompanie napotkały twardy opór przeciwnika i zmuszone były skoncentrować
wszystkie swe siły na zdobywaniu wspomnianych obiektów. śadna z nich nie
była więc w stanie zająć się obiektami drugorzędnego znaczenia, do których
naleŜał bez wątpienia pałac Raczyńskich, nie stanowiący Ŝadnego umocnionego punktu oporu. Oto dlaczego w ogólnym zamęcie, jaki panował 1 sierpnia
po południu i wieczorem na Starym Mieście, zapomniano o dawnym Ministerstwie Sprawiedliwości.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe Niemcy doskonale wiedzieli o mającym rozpocząć się Powstaniu. Zaalarmowani strzelaniną na ul. Suzina na śoliborzu juŜ
o godzinie 13, obsadzili zaraz potem wiadukt Dworca Gdańskiego, odcinając
śoliborz od Starówki i udaremniając w ten sposób wielu powstańcom dołączenie do macierzystych oddziałów. Zgodnie z wcześniej opracowanym planem
na pl. Krasińskich pojawiły się dwa czołgi. Jeden z nich stanął pod pałacem
Badenich z lufą skierowaną w wylot ul. Długiej na plac. Drugi natomiast przejechał parokrotnie Długą między pl. Krasińskich a Bielańską. Ponadto Długą
i Miodową kilkakrotnie przejeŜdŜały pędem niemieckie samochody osobowe
z gestapowcami i funkcjonariuszami hitlerowskiej administracji.
Batalion «Wigry», naleŜący do odwodów płk. „Montera” i nie mający
Ŝadnych zadań na godzinę „W”, nie opuścił swoich punktów mobilizacyjnych.
śołnierze mieli formalny rozkaz nieujawniania swej obecności. Stąd teŜ nie
wzięli udziału w walkach. Walki te w centralnej części Starówki ograniczyły się
zresztą do nieśmiałej próby 104 kompanii uderzenia na pałac Krasińskich.
Słabo uzbrojona kompania mogła wydzielić ze swego składu tylko niewielką
grupę szturmową, która podeszła ul. Świętojerską do placu, a widząc stojący
tam czołg i napotkawszy mocny ogień z pałacu Rzeczpospolitej, wycofała się
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w głąb zabudowań. Próbowała raz jeszcze zaatakować pałac od strony ul.
Długiej, ale i ta próba zakończyła się fiaskiem. W godzinach wieczornych
Niemcy ściągnęli swoje czołgi z pl. Krasińskich, chociaŜ pozostawili załogi zarówno w pałacu Rzeczpospolitej jak teŜ w szkole przy ul. Barokowej. Raz jeszcze, o godzinie 22 syndykaliści ze 104 kompanii podjęli próbę ataku - tym razem na szkołę przy Barokowej - ale zakończyła się ona równieŜ niepowodzeniem.
Późnym wieczorem 1 sierpnia sytuacja na Starym Mieście nie przedstawiała się korzystnie dla powstańców. Nie udało im się zdobyć Ŝadnego
z kluczowych obiektów, albowiem PWPW, dom Schichta, część Zamku Królewskiego, koszary tzw. kolumny zamkowej, szkoła na Rybakach, Bank Polski,
pałac Blanka pozostały w rękach niemieckich. Nie zdołano nawet opanować
mniej waŜnych obiektów, takich jak pałac Rzeczpospolitej czy szkoła przy Barokowej. Jedynie oddział Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (PKB) pod
wodzą mjr. „Barry'ego” zajął bez walki ratusz przy pl. Teatralnym. Opanowano
takŜe sąsiednie więzienie na ul. Daniłowiczowskiej. Natomiast centralna część
Starówki - tam gdzie nie było niemieckich placówek - pozostawała pod kontrolą powstańców.
Działania w godzinie „W” w tej części miasta przyniosły powstańcom
powaŜne straty. Przede wszystkim rozbita została 103 kompania z batalionu
«Bończy», która z podstaw przy ul. Bednarskiej atakowała dom Schichta przy
Nowym Zjeździe. Wykryta przez Niemców jeszcze przed podjęciem natarcia,
została ostrzelana zmasowanym ogniem działek szybkostrzelnych. Zginęło 42
Ŝołnierzy, w tym jej dowódca por. „Wilk” (Jan Sendkowski). 101 kompania, która atakowała Zamek i koszary tzw. kolumny zamkowej, miała takŜe sporo zabitych i rannych i musiała wycofać się na Kanonię. 102 kompania natomiast,
niemal całkowicie pozbawiona broni, w ogóle nie przystąpiła do walki.
W kamienicy przy ul. Kościelnej 13 znajdowało się od 31 lipca dowództwo zgrupowania «Paweł» z ppłk. „Pawłem” i szefem sztabu rtm. „Alikiem”
(Aleksandrem Lossow-Niemojowskim). Przebywał tam równieŜ dowódca baonu «Antoni», mjr „Antoni” (Antoni Brockhusen). Wszyscy trzej oficerowie byli
przeciwni Powstaniu ze względu na bardzo słabe uzbrojenie podległych im
oddziałów i przewidywane wysokie straty. Jeszcze o godzinie 15 odbyli naradę, podczas której zapadła decyzja o rozpuszczeniu do domów tych, którzy
nie mają broni. Na decyzję tę niewątpliwy wpływ miał duchowy i organizacyjny
przywódca oddziałów warszawskiej NOW, ppor. „Prus” (Tadeusz Maciński),
który od samego początku był przeciwny Powstaniu w stolicy i uwaŜał, Ŝe „tak
znakomicie przygotowaną i świetnie zapowiadającą się młodzieŜ naleŜy
oszczędzić na czasy powojenne”. W konsekwencji tej decyzji jeszcze przed
godziną „W” zwolniono około trzecią część ludzi, którzy stawili się na koncentrację. Dotyczyło to jednak tylko baonu «Antoni», bowiem kpt. „Trzaska” kategorycznie odmówił rozpuszczenia podległych sobie „wigierczyków”.
Około godziny 20, a więc po trzech godzinach Powstania, na Kościelnej
13 odbyła się narada ppłk. „Pawła” z podległymi mu oficerami. Nie wziął juŜ
w niej udziału ppor. „Prus”, który na krótko przed godziną „W” pojechał jeszcze
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do południowego Śródmieścia i odcięty przez wybuch walk nie zdołał juŜ wrócić na Starówkę. Na naradzie tej oceniono - bardzo pesymistycznie - powstałą
sytuację. Ppłk. „Pawłowi” i rtm. „Alikowi” wydawało się, Ŝe dzielnica staromiejska jest odcięta od innych rejonów objętych Powstaniem, Ŝe Niemcy „utrzymali
się niemal wszędzie”, Ŝe lada godzina nieprzyjaciel przejdzie do kontrataku,
mszcząc się na powstańcach i na ludności cywilnej. Największe zagroŜenie
widzieli od strony Cytadeli, Fortu Traugutta i PWPW. Dlatego teŜ o godzinie 21
ppłk „Paweł” przeniósł swe stanowisko dowodzenia na ul. Długą 5, w bezpośrednie sąsiedztwo nie obsadzonego jeszcze pałacu Raczyńskich.
To tam właśnie, na nowym miejscu postoju, zapadła decyzja o wyprowadzeniu zgrupowania «Paweł» poza Warszawę, najlepiej do Puszczy Kampinoskiej. Przewidywano, Ŝe moŜna będzie wyjść z miasta przez Wolę i Powązki - i tam teŜ postanowiono maszerować, korzystając z ciemności nocy.
Około godziny 22 rozesłano łączników do dowódców poszczególnych kompanii i plutonów. Około północy zaczęto tworzyć kolumnę marszową, która ustawiała się na ul. Długiej - na wprost pałacu Raczyńskich. Z Leszna i Ogrodowej
ściągnięto kompanie «Anna» i «Aniela», z Jezuickiej I pluton «Alicji», a ze
Świętojerskiej pluton 1908. Wraz z «Anną» dołączył do kolumny jeden z plutonów kompanii por. „Porawy” (Stefana Matuszczyka) z batalionu «Pięść», który
miał zebrać się na Okopowej i wejść w skład zgrupowania ppłk. „Radosława”
(Jana Mazurkiewicza), ale uwikłany w godzinie „W” w walki na Lesznie nie
zdołał przebić się do swoich. Teraz por. „Porawa” doszedł do wniosku, Ŝe
z silnym zgrupowaniem ppłk. „Pawła” będzie to mógł uczynić.
Na zbiórkę przed pałacem Raczyńskich stawiła się w całości kompania
«Witold» z baonu «Wigry», skoncentrowana do tej pory na Długiej 21 i na
Miodowej. Dołączył takŜe I pluton kompanii «Czesław» z ul. Freta 9 i jej dowództwo z Kilińskiego 1. Łącznik, którym był strz. „Byk” (Józef Vogtman),
przekazał wprawdzie rozkaz wymarszu takŜe II plutonowi, ale pluton ten nie
mógł się na czas pozbierać i w efekcie nie zdąŜył. Z kompanii «Edward» zdołano powiadomić tylko jej dowódcę kpt. „Ateńskiego” (Edwarda Solona) i paru
oficerów, a takŜe druŜynę kpr. pchor. „Orła” (Arkadiusza Rudzkiego). Łącznie
na zbiórce stawiła się więc zaledwie połowa «Wigier».
Wymarsz nastąpił około godziny 4, kiedy zaczynało się juŜ rozjaśniać.
Przez gruzy getta zgrupowanie płk. „Pawła” dotarło szczęśliwie na cmentarz
ewangelicki i juŜ wkrótce włączyło się do jego obrony.
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2 sierpnia rano na Starym Mieście pozostały jeszcze oddziały organizującego się batalionu im. Stefana Czarnieckiego, czyli zgrupowania kpt. „Gozdawy”. Były tu teŜ inne, drobniejsze jednostki jak chociaŜby Ŝandarmeria mjr.
„Barry'ego”. 104 kompania syndykalistów, batalion «Bończa» i grupa PWB
17/s mjr. „Pełki” (Mieczysława ChyŜyńskiego), która przy wsparciu innych oddziałów powstańczych opanowała PWPW. Właśnie 2 sierpnia na Stare Miasto
dotarła kilkunastoosobowa grupa NSZ i ulokowała się w domu przy ul. Długiej
9, u zbiegu z ul. Kilińskiego.
Na Starówce pozostała teŜ połowa baonu «Wigry», pozbawiona dowództwa, przez co Ŝołnierze zaczęli stopniowo rozchodzić się do domów. Na
szczęście znalazło się paru energicznych oficerów, którzy zdecydowali się
mimo wszystko zachować te oddziały, a nawet zaczęli przyjmować licznie napływających ochotników. Na Kilińskiego 1 i 3 działał por. „Roman” (Jan Golański), który wieczorem 2 sierpnia miał juŜ gotowe dwa plutony. Na Świętojerskiej 14 zainstalował się kpt. „Zaremba” (Leoncjusz Wancerski), który przystąpił do tworzenia nowej kompanii, opierając się na II plutonie kompanii «Czesław». Kpt. „Brzoza” (Kazimierz Latusek) formował natomiast własną kompanię.
2 sierpnia po południu kpt. „Lech II” (Paweł Leński), do niedawna dowódca II plutonu kompanii «Czesław», zajął z kilkoma ludźmi gmach Ministerstwa Sprawiedliwości przy Długiej 7 i zaczął tam tworzyć «Wigry II», ściągając
stopniowo drobne oddziały „wigierskie” z najbliŜszej okolicy. Miejsca było tak
wiele, Ŝe „wigierczycy” rozkwaterowali się w całym budynku, w jego korpusie
głównym i obu oficynach, a nawet w oficynie tylnej, od strony Podwala. Sam
„Lech II” zajął dawny gabinet ministra na pierwszym piętrze.
Dokonano podziału «Wigier II» na kompanie. Numer 1 otrzymała kompania por. „Romana”, nr 2 - kpt. „Brzozy”, a nr 3 - kpt. „Zaremby”, który prze
kilkanaście godzin opierał się takiemu podziałowi, pretendując do dowództwa
nad całością. W tym nowym batalionie konspiracyjni „wigierczycy” stanowili
wyraźni mniejszość. PrzewaŜali ochotnicy, mieszkańcy Starego Miasta, często
nie mając nawet 18 lat. Doszło takŜe wielu takich Ŝołnierzy, którzy nie zdąŜyli
dotrzeć do swoich oddziałów w godzinie „W” i teraz zgłosili się do pałacu Raczyńskich, powstańcza Ŝandarmeria poinformowała ich, Ŝe tam znajduje się
„jakiś większy oddział”. Kpt. „Lech II” polecił zresztą rozplakatować na sąsiednich ulicach informację o naborze ochotników przy Długiej 7.
JuŜ 3 sierpnia zorganizowana została słuŜba wewnętrzna w pałacu Raczyńskich. W bramie wejściowej od strony Długiej stanął wartownik uzbrojony
w karabin. Znajdowała się tu - po lewej stronie - osłona z grubej blachy, zainstalowana tam jeszcze przez Niemców. Traktowano ją jako swego rodzaju
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budkę wartowniczą. Sama wartownia, z druŜyną słuŜbową, mieściła się natomiast w podwórzu, w naroŜniku po lewej stronie. Wartę wystawiono takŜe
w przejściu od strony Podwala. W pomieszczeniach parterowych zorganizowano kuchnię. Pluton gospodarczy zajął się zaopatrzeniem, ściągając Ŝywność m.in. z magazynów w PWPW i na Stawkach.
Kpt. „Lech II” nawiązał łączność z kpt. „Gozdawą” i gotów był nawet mu
podporządkować się. RozwaŜano wtedy koncepcję utworzenia na Starym
Mieście duŜego zgrupowania powstańczego. W kaŜdym razie 4 sierpnia 40
„wigierczyków” z kompanii por. „Romana” i kpt. „Zaremby” wzięło udział w wypadzie na Dworzec Gdański. Zorganizował go i dowodził nim kpt. „Ognisty”,
zastępca kpt. „Gozdawy”. Wypad został jednak przeprowadzony niedbale, kpt.
„Ognisty” popełnił sporo błędów, czego wynikiem była śmierć ppor. „Ostoi”
(Włodzimierza Jackowskiego), jednego z „wigierskich” oficerów. Po tym wypadzie uznano, Ŝe podporządkowanie się kpt. „Gozdawie” jest „zbyt ryzykowne”.
6 sierpnia, w rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, po mszy
w kościele garnizonowym, odbyła się na ul. Długiej jedyna w Powstaniu Warszawskim defilada. śołnierze maszerowali od kościoła garnizonowego Długą
do pałacu Raczyńskich. Nie było jeszcze wówczas barykady przecinającej
Długą u zbiegu z Kilińskiego. W defiladzie tej wzięły udział kompanie zgrupowania „Gozdawa”.
W tych pierwszych dniach sierpnia zaczęto wznosić - przy pomocy ludności cywilnej - barykady wewnętrzne w sąsiedztwie pałacu Raczyńskich.
Jedna z nich powstała na Podwalu przy Kilińskiego. Inna na Kapitulnej przy
Miodowej. Barykady te obsadzili „wigierczycy”, dysponując jednak tylko paru
sztukami broni. Masywna barykada przecinająca Długą na wysokości Kilińskiego i osłaniająca pałac Raczyńskich od strony pl. Krasińskich powstała dopiero po 6 sierpnia. Był to nasyp ziemny, wzmocniony częściowo płytami
chodnikowymi i kostką wyrwaną z jezdni. Zachowało się kilka zdjęć z budowy
tej barykady przez ludność cywilną.
6 sierpnia wieczorem na Długą 7 przybył z Woli kpt. „Trzaska”. Walki na
cmentarzu ewangelickim były cięŜkie i tego dnia rano, na rozkaz dowództwa,
zmuszony był rozpuścić do domów część swoich ludzi. Teraz dysponował zaledwie wzmocnionym plutonem. Jego adiutant, por. „Prymus” (Jerzy Chorzewski), powiadomił go, Ŝe na Starówce powstały «Wigry II». Kpt. „Trzaska” odnalazł kilku swych dawnych oficerów i przy ich pomocy zdołał podporządkować
sobie kpt. „Lecha II”, czyniąc go swoim zastępcą. 7 sierpnia połączono konspiracyjne «Wigry» z ochotniczymi w duŜej mierze «Wigrami II», tworząc batalion
«Wigry», który włączony został w skład zgrupowania mjr. „Roga”. Do końca
walk na Starówce «Wigry» kwaterowały w pałacu Raczyńskich.
W bezpośrednim sąsiedztwie dawnego Ministerstwa Sprawiedliwości,
bo na Kilińskiego 3, zainstalowała się 6 sierpnia wieczorem część baonu «Gustaw». Stanęły tu kompanie «Aniela», «Gertruda» i «Harcerska» oraz harcerski pluton łączników. Kompania «Anna» rozlokowała się natomiast w prawej
oficynie pałacu Raczyńskich, z oknami wychodzącymi na Kilińskiego.
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Wraz z objęciem przez płk. „Wachnowskiego” (Karola Ziemskiego) dowództwa Grupy Północ nastąpiła reorganizacja obrony Starego Miasta,
a w tym takŜe słuŜby sanitarnej. Od pierwszych godzin Powstania działały
w tej dzielnicy dwa stałe szpitale, a mianowicie szpital Jana BoŜego, czyli
dawna Klinika Psychiatryczna Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bonifraterskiej 12, oraz szpital Maltański przy ul. Senatorskiej 42. Oba szpitale miały
po 300 łóŜek.
Poczynając od 7 sierpnia szpital Maltański znalazł się w obrębie działań
niemieckiej brygady Dirlewangera, a w kilkanaście godzin później został zajęty
przez hitlerowców. Wprawdzie istniała jeszcze dyskretna komunikacja ze Starym Miastem, ale moŜna było tylko - korzystając z chwilowej nieuwagi Niemców - ewakuować na Starówkę lŜej rannych, natomiast nie sposób było kierować do „Malty” nowych pacjentów. Równocześnie wraz z przebiciem się brygady Dirlewangera z Woli w rejon pl. Teatralnego, Senatorskiej i pl. Zamkowego znacznie zwiększyła się intensywność walk o Stare Miasto. Dotyczyło to
zresztą takŜe innych odcinków obrony Starówki, a więc skarpy wiślanej, okolic
PWPW, rejonu pl. Bankowego. Na Starówkę ewakuowano teŜ przez ruiny getta powstańców rannych w obronie cmentarzy wolskich i Stawek. Jednym słowem, powstała pilna konieczność zorganizowania nowego duŜego szpitala,
który byłby w stanie zapewnić opiekę paru setkom rannych.
Szefem sanitarnym Grupy Północ został 10 sierpnia płk dr medycyny
„Tarło” Zapoznawszy się ze stanem placówek słuŜby zdrowia w obrębie Starego Miasta, uznał, Ŝe obiektem, który najlepiej nadaje się do załoŜenia takiego szpitala, jest pałac Raczyńskich. Budynek był wystarczająco obszerny,
o solidnych murach, dających względną osłonę, połoŜony w centralnym punkcie dzielnicy, a ponadto prowadziły doń dojścia z Długiej i Podwala, czyli Ŝe
istniała moŜliwość szybkiej ewakuacji w wypadku poŜaru albo zbombardowania. Co więcej, w budynku tym funkcjonował juŜ szpitalik batalionu «Wigry»,
a więc istniały zręby organizacyjne mającej powstać placówki.
Ten szpitalik „wigierski” zaczęła tworzyć jeszcze 4 sierpnia dr „Bela”
(Izabela Niedźwiecka) na kilka godzin przed planowaną akcją wypadową na
Dworzec Gdański. Dziś juŜ trudno to ustalić z całą pewnością, ale rozkaz zorganizował takiej placówki pochodził zapewne od kpt. „Gozdawy” albo teŜ jego
zastępcy kpt. „Ognistego”. Ten ostatni kierował wypadem na dworzec
i z oczywistych względów pomyślał o zabezpieczeniu pomocy sanitarnej dla
ewentualnych rannych.
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Wypad przeprowadzony był nocą, w źle rozpoznanym terenie, powstańcy natknęli się na niemieckie karabiny maszynowe na torach i musieli wycofać
się. Pierwszym rannym, który trafił do powstającego szpitala, był pchor. „Ankwicz” (Andrzej Stankiewicz) z «Wigier». Ulokowano go w tylnej oficynie Ministerstwa Sprawiedliwości, z wyjściem na Podwale 23. Dr „Bela” właśnie tam
zajęła dwa pomieszczenia, które bardzo szybko wypełniły się pacjentami. Ten
pierwszy oddział szpitalny był połączony z batalionowym szpitalikiem „wigierskim” w kamienicy przy ul. Kilińskiego 1, oddalonej tylko o kilkadziesiąt metrów.
6 sierpnia, a więc w dwa dni później, rozpoczęła się ewakuacja powstańczych szpitali i punktów opatrunkowych z Woli. JuŜ w południe przywieziono pierwszych rannych „wigierczyków”, m.in. por. „Rogalę” (Jerzego Gomólińskiego). Ulokowano ich zarówno na Kilińskiego 1, jak teŜ na Podwalu 23.
Przyjęto teŜ rannych z innych oddziałów, głównie ze zgrupowania «Radosław». Na Kilińskiego 1 znaleźli się płk „Tobruk” z KG AK i kpt. „Pług” (Adam
Borys) - dowódca baonu «Parasol».
PoniewaŜ napływ rannych był duŜy, dr „Bela” zwróciła się z apelem
o pomoc do ludności cywilnej. Mieszkańcy Starego Miasta zaczęli znosić materace, sienniki, kołdry, poduszki i koce, tak Ŝe w ciągu niewielu godzin stworzono kilka dalszych sal dla rannych na najwyŜszym piętrze oficyny przy Podwalu 23.
Dr „Bela” zarządziła równieŜ zbieranie lekarstw. Przypomniano sobie, Ŝe
na Krakowskim Przedmieściu jest dobrze zaopatrzona apteka Wendego.
Wprawdzie znajdowała się niemal w obrębie pozycji niemieckich, ale moŜna
było jeszcze dojść tam od tyłu przez pas ziemi niczyjej, przedostając się przez
opustoszałe domy między Senatorską i Krakowskim Przedmieściem. 7 sierpnia w nocy, pod osłoną grupy Ŝołnierzy, „wigierskie” sanitariuszki z dr „Zosią”
(Zofią Łoszczyńską) dotarły do tej apteki, zabierając spore ilości surowicy
przeciwtęŜcowej, środków opatrunkowych, morfiny, strzykawek i lekarstw.
Wróćmy jednak do płk. „Tarło”. Nadał on szpitalowi tworzącemu się
w pałacu Raczyńskich nazwę Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1.
To określenie „chirurgiczny” miało tu podstawowe znaczenie. Nowy szpital
powinien był przyjmować przede wszystkim pacjentów z ranami postrzałowymi
lub odłamkowymi, natomiast nie zajmować się ewentualnymi przypadkami
chorób zakaźnych, których pojawienia naleŜało się spodziewać. Miał to być
w zasadzie szpital wojskowy, a więc przeznaczony dla powstańców. Ludność
cywilna korzystałaby z niego w drugiej kolejności, w miarę wolnych miejsc.
12 sierpnia u kpt. „Trzaski” stawiła się „Jadwiga” (Jadwiga Gebethner),
która przez pierwsze dziewięć dni Powstania walczyła na Woli, przydzielona
do dowództwa zgrupowania «Radosław». Potem zajmowała się rannymi
w szpitalu Jana BoŜego. Teraz od płk. „Tarło” otrzymała rozkaz przeniesienia
części pacjentów na Długą 7 i współdziałania z „wigierczykami” w tworzeniu
Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego.
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Współpraca okazała się tym łatwiejsza, Ŝe „Jadwiga” rozpoznała
w „Trzasce” oficera, z którym kontaktowała się w latach 1940-1941 w czasach
wspólnej przynaleŜności do Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW). Zresztą sam
„Tarło” był dawnym przełoŜonym „Trzaski” z TOW. Tego rodzaju znajomości,
oparte na konspiracyjnym zaufaniu, były szczególnie cenne.
Organizacją Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego zajęła
się dr „Bela” z dr „Zosią” i kilkunastu „wigierskimi” sanitariuszkami. Rzecz jasna, pomagał w tym personel z Jana BoŜego, ale od razu dokonano podziału
zadań. „Wigierczycy” wzięli na siebie stronę gospodarczo-techniczną, zapewniając wyposaŜenie szpitala, lekarstwa, sprzęt medyczny, a takŜe wyŜywienie
rannych. Personel od Jana BoŜego był natomiast odpowiedzialny za opiekę
lekarską.
Komendantem nowego szpitala został 13 sierpnia mjr rez. dr Uniwersytetu Warszawskiego Adolf Falkowski, do tej pory szef szpitala Jana BoŜego.
Urodzony 20 X 1886 w Twerze w Rosji, od 1906 studiował nauki przyrodnicze
we Lwowie, potem medycynę w Monachium, Freiburgu, Berlinie i Heidelbergu,
w 1912 uzyskał doktorat medycyny. W latach 1914-1930 pracował w kilku klinikach i szpitalach Rosji, Wilna i Warszawy, w 1929 uzyskał habilitację,
a w latach 1930-1934 był dyrektorem szpitala psychiatrycznego w ŁodziKochanowie. W 1934 roku został dyrektorem szpitala psychiatrycznego Jana
BoŜego, najstarszej tego typu placówki w Warszawie. We wrześniu 1939 roku
placówka ta stała się wojskowym szpitalem chirurgicznym, przez który przeszło ponad 2000 rannych. W czasie okupacji szpital Jana BoŜego pełnił rozliczne funkcje - stał się na nowo placówką leczenia psychiatrycznego, działał
tu oddział chorych na tyfus, oddział chorych wenerycznie kobiet, a takŜe oddział więzienny, gdzie przebywali ranni i chorzy polityczni pod dozorem policji
granatowej. Dr Falkowski zorganizował teŜ na terenie szpitala tajne wykłady
i ćwiczenia dla studentów medycyny, a takŜe dla przyszłych powstańczych sanitariuszek. Aresztowany przez Niemców, uwięziony na Pawiaku jako zakładnik, został na szczęście zwolniony. Przed Powstaniem pracował nadal w szpitalu Jana BoŜego na ul. Bonifraterskiej 12.
Z tegoŜ szpitala pochodził teŜ zespół chirurgów, do którego weszli: płk
dr Bronisław Stroński (szef grupy chirurgicznej), prof. dr Wincenty Tomaszewicz, jego Ŝona Zofia, (pediatra), mjr rez. dr Leopold Krauze oraz dwie szarytki, pełniące obowiązki sióstr operacyjnych.
Najbardziej znaną postacią z tego zespołu był Wincenty Ludwik Tomaszewicz. Wnuk i syn polskich powstańców, urodził się 5 IV 1876 w Grazi w guberni tambowskiej. W 1894 ukończył gimnazjum w Jelcu, a w pięć lat później
otrzymał dyplom lekarski Uniwersytetu Moskiewskiego. Pracował początkowo
jako lekarz wiejski, w 1901 przyjęty do Zakładu Chirurgii Operacyjnej uniwersytetu w Charkowie, w 1908 w Moskwie uzyskał doktorat z medycyny, w 1917
zakładał uniwersytet w Jekatierinosławiu. W 1922 roku wrócił do Polski, pracował w Grudziądzu, potem w Łodzi, gdzie od 1926 był lekarzem naczelnym
Kasy Chorych, a od 1930 dyrektorem szpitala Ubezpieczalni Społecznej. Po
wejściu Niemców do Łodzi został aresztowany, po uwolnieniu przeniósł się do
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Warszawy. Mieszkał przy ul. Mostowej 32 i kiedy zaczęło się Powstanie, zgłosił się jako chirurg do szpitala Jana BoŜego.
Dr Leopold Krauze urodził się 11 VII 1888 w Porycku na Wołyniu. Dyplom lekarski uzyskał w 1913 roku w Kijowie. W latach 1913-1919 był dyrektorem szpitala w Krzemieńcu, a w 1921-1933 dyrektorem szpitala w Grodnie.
Równolegle działał zespół lekarzy o róŜnych specjalnościach. NaleŜeli
do niego mjr dr Zygmunt Krupiński, mjr dr Cyryl Gubarewski, por. rez. Zygmunt
Kujawski, dr Franciszek Szumigaj, dr Edward Kowalski, dr Władysław Jakimowicz, dr Leon Uszkiewicz, dr Izabela Niedźwiecka, dr Zofia Łoszczyńska,
a takŜe lekarz-stomatolog Romualda Brodzka. Proweniencja owych lekarzy
była róŜna. Część z nich jeszcze w godzinie „W” była związana z konkretnymi
oddziałami (np. «Wigrami») albo powstańczymi placówkami sanitarnymi. Niektórzy naleŜeli do stałego personelu szpitala Jana BoŜego. Byli wreszcie i tacy, których wybuch Powstania zastał na Starówce albo na Woli, z dala od macierzystych jednostek. Część tych lekarzy była zresztą zatrudniona takŜe
w innych placówkach szpitalnych, a potem odeszła nawet z Długiej 7.
Dr Franciszek Szumigaj urodził się 12 X 1906 w Łodzi-Dąbrowie. Dyplom lekarski otrzymał w 1935 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Brał
udział w kampanii wrześniowej. Lekarz-psychiatra, związany był ze szpitalem
Jana BoŜego. Dr Leon Uszkiewicz, urodzony w 1905, dyplom lekarza ogólnego otrzymał w 1934 roku. Przed wojną pracował w Warszawskim Szpitalu
Okręgowym. Dr Cyryl Gubarewski, urodzony 21 XII 1905 w Kaliszu, dyplom
lekarski otrzymał w 1930 roku na UW. Był lekarzem-ftyzjatrą. Dr Władysław
Jakimowicz, urodzony 15 X 1904 w Warszawie, otrzymał w 1928 roku na UW
dyplom lekarza-neurologa. Przed wojną pracował w Klinice Neurologicznej
prof. Kazimierza Orzechowskiego, a podczas okupacji w Miejskiej Pomocy Lekarskiej w Warszawie. Był teŜ lekarzem fabrycznym w śyrardowie, brał udział
w tajnym nauczaniu. Dr Zygmunt Krupiński, urodzony w 1897, dyplom lekarza
chorób wewnętrznych uzyskał w 1924 roku. Przed wojną pracował w Chełmie
Lubelskim. Wreszcie Romualda Brodzka, lekarz stomatolog, urodzona 24 X
1912 w DzierząŜnie w pow. płońskim, dyplom ukończenia Akademii Stomatologicznej otrzymała w 1934 roku.
Zespół pielęgniarek i sanitariuszek kompletował się stopniowo i pochodził z kilku placówek. Najwcześniej do Centralnego Powstańczego Szpitala
Chirurgicznego nr 1 włączone zostały sanitariuszki z baonu «Wigry», które
działały tu juŜ od kilku dni, Wszystkie one podlegały dr „Beli”, która była szefową słuŜby sanitarnej batalionu. Ta pierwsza grupa dziewcząt miała jednak
bardzo skromne przygotowanie zawodowe i zdolna była tylko udzielić wstępnej pomocy medycznej. Zresztą w jej składzie znalazły się ochotniczki ze Starego Miasta, które w ogóle nie przechodziły szkolenia sanitarnego i opatrywania rannych uczyły się dopiero teraz od starszych staŜem koleŜanek. Dlatego
teŜ dr „Tarło” zmuszony był szukać dalszych sanitariuszek, a zwłaszcza dyplomowanych pielęgniarek, które mogłyby zapewnić pomoc chirurgom w czasie skomplikowanych operacji.
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Mówiliśmy juŜ, Ŝe 12 sierpnia został zbombardowany i podpalony szpital
Jana BoŜego. PoniewaŜ walki toczyły się juŜ w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zapadła decyzja o częściowej jego ewakuacji. Ewakuacja ta objęła
przede wszystkim rannych, przyniesionych tu w poprzednich dniach z Woli
i Muranowa. Przetransportowano ich tegoŜ dnia na Długą 7. Wraz z nimi przeszła do Centralnego Szpitala Chirurgicznego część personelu lekarskiego
i sanitarnego, a m.in. dr Franciszek Szumigaj. Wśród sanitariuszek, które od
Jana BoŜego trafiły wtedy właśnie na Długą 7, była Antonina Popielska.
TegoŜ dnia, 12 sierpnia, spłonął prowizoryczny szpital załoŜony przez
siostry sakramentki w ich klasztorze przy Rynku Nowego Miasta. W szpitalu
klasztornym działał od 7 sierpnia dr „Morwa” (Tadeusz Pogórski). PoniewaŜ
płonący klasztor nie nadawał się juŜ na szpital, zdecydował się przenieść swą
placówkę na ul. Kilińskiego 1/3 w pobliŜe kwater batalionu „Gustaw”, z którego
pochodziła większość jego sanitariuszek. Tak to wieczorem 12 sierpnia i rankiem dnia następnego powstał szpitalik batalionowy, uznany wnet za filię Centralnego Szpitala Chirurgicznego. Sanitariuszki od «Gustawa» wspierały bowiem dorywczo swe koleŜanki z «Wigier» i od Jana BoŜego w pracy przy Długiej 7.
14 sierpnia stanął w ogniu szpital powstańczy w szkole przy ul. Barokowej 5. Część rannych została ewakuowana do pałacu Raczyńskich, podobnie
teŜ na Długą 7 przeszło spore grono tamtejszych sanitariuszek.
Wreszcie około 20 sierpnia - dokładna data jest tu trudna do ustalenia ze szpitala przy Miodowej 23 skierowano na Długą 7 sanitariuszki: „Milę” (Halinę Wiśniewską), „Alę” (Leokadię Tomaszewską), „Zosię” (Irenę Tafel) i Jagodę Witkowską. PoniewaŜ „Mila” wykazywała duŜe zdolności organizacyjne
i energię, dr „Tarło” mianował ją przełoŜoną wszystkich sanitariuszek i pielęgniarek Starówki. Te obowiązki pełniła ona w ostatnim tygodniu sierpnia. Dwie
jej koleŜanki „Ala” i „Zosia” wróciły po czterech dniach na Miodową 23. Dołączą jednak do personelu szpitala przy Długiej 7 w nocy z 1 na 2 września.
Ta róŜna proweniencja sanitariuszek Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego ma istotne znaczenie. Z jednej strony sprawiała, Ŝe wiele
dziewcząt zatrudnionych w tym szpitalu nie znało się, tym bardziej Ŝe powierzano im chorych na róŜnych kondygnacjach. Same zresztą starały się zajmować rannymi kolegami z rodzimego oddziału, co uwaŜały po prostu za swój
obowiązek.
Z drugiej jednak strony owa róŜna proweniencja sprawiała, Ŝe szpital na
Długiej 7 cieszył się wielką estymą i popularnością wśród powstańców. Działo
się tak z prostej przyczyny. Ze względu na bardzo trudne warunki egzystencji
z reguły starano się trzymać lŜej rannych przy oddziale, aby zapewnić im maksymalną opiekę. PoniewaŜ jednak prawie kaŜdy oddział miał po kilka dziewcząt oddelegowanych do pałacu Raczyńskich, moŜna było kierować tam cięŜko rannych w nadziei, Ŝe taka znajoma sanitariuszka zapewni im właściwą
opiekę, o ile oczywiście w tych tragicznych warunkach moŜna było w ogóle
mówić o właściwej opiece.
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Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny tworzył się przede wszystkim
w drugiej dekadzie sierpnia, a więc zaraz po decyzji o jego załoŜeniu. Sprzęt
i leki ściągano z kilku punktów. Część pochodziła z innych, chwilowo bogatszych i lepiej wyposaŜonych, placówek słuŜby zdrowia, a przede wszystkim ze
szpitala Jana BoŜego. Część - głównie łóŜka i pościel - dostarczyła ludność
cywilna. Dr Falkowski zamierzał teŜ wykorzystać bogate niemieckie magazyny
na Stawkach. Magazyny te znajdowały się jednak na pierwszej linii frontu i zostały ostatecznie utracone juŜ 11 sierpnia, a więc jeszcze przed powstaniem
szpitala, przez co nie moŜna było sięgnąć po nagromadzone tam zapasy. Lekarstwa sprowadzono natomiast z Miodowej 23, jak teŜ ze wspomnianej apteki
Wendego. Ta rozbita apteka znajdowała się na terenach niczyich i nocą
w pierwszych dwu tygodniach Powstania wybierały się tam wciąŜ powstańcze
patrole sanitarne.
JuŜ 12 sierpnia - zaledwie w kilka godzin po załoŜeniu - szpital zaczął
funkcjonować na duŜą skalę, przyjmując rannych z baonów walczących we
wschodniej i w południowej części Starówki, a więc «Bończy», «Gustawa»,
«Gozdawy», «Wigier», «Chrobrego I». Łączyło się to równieŜ z faktem, Ŝe
wymienione tu bataliony obsadzały barykady w pobliŜu szpitala albo teŜ miały
tu swoje kwatery. Traktowały więc Centralny Szpital Chirurgiczny jako swą naturalną placówkę sanitarną.
Bardzo szybko ukształtował się system kierowania rannych na Długą 7.
Praktycznie we wszystkich batalionach i samodzielnych oddziałach powstały
tuŜ za pierwszą linią wysunięte punkty opatrunkowe. Tam udzielano lŜej rannym pierwszej pomocy, stamtąd teŜ kierowano rannych - zwłaszcza cięŜkie
przypadki - na Długą 7. Taki wysunięty punkt sanitarny prowadziła w katedrze
Barbara Rankowska, sanitariuszka baonu «Bończa». Podobnie teŜ w pobliŜu
barykady zamykającej wylot Podwala na pl. Zamkowy, a obsadzanej przez
baon «Gustaw», znajdował się zawsze patrol sanitarny.
Taki system spowodował, Ŝe część sanitariuszek z Długiej 7 pracowała
równieŜ bezpośrednio z oddziałami bojowymi. Innymi słowy, zaleŜnie od potrzeb i okoliczności, sanitariuszka mogła być kierowana na pierwszą linię frontu, ściągać rannych albo teŜ opiekować się nimi juŜ w samym Centralnym
Szpitalu Chirurgicznym. Były jednak takie sanitariuszki - i to liczne - które
otrzymały stały przydział do szpitala i nie brały udziału w akcjach patrolowych.
Stąd teŜ trudno jest z całą dokładnością ustalić dziś pełny skład sanitariuszek
z Długiej 7. Te, które były tam na stałe, uwaŜały, Ŝe ich koleŜanki, wchodzące
w skład patroli, są przydzielone przede wszystkim do oddziałów bojowych.
Zdarzało się zresztą i tak, Ŝe sanitariuszki „frontowe” były kierowane na dyŜury
w Centralnym Szpitalu Chirurgicznym tylko raz czy dwa razy w ciągu całego
sierpnia, a tym samym ich związek ze szpitalem był rzeczywiście doraźny.
Po eksplozji czołgu-pułapki, kiedy liczba rannych gwałtownie wzrosła
i zaczynało brakować miejsc w pałacu Raczyńskich, płk. „Tarło” zarządził zorganizowanie kilku filii z juŜ istniejących szpitalików batalionowych. Taką właśnie filią Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego stał się szpital
baonu «Gustaw» przy ul. Kilińskiego 3, prowadzony przez dr. „Morwę” (Tade29

usza Pogórskiego). Obok kilku wykwalifikowanych pielęgniarek, słuŜbę pełniły
tam sanitariuszki z baonu «Gustaw». Podobną filią stał się szpital „Pod Krzywą
Latarnią” na Podwalu. Za filię Centralnego Szpitala uznano nawet kościół św.
Jacka na ul. Freta, gdzie zresztą skierowano około 200 rannych i część personelu medycznego z Długiej 7.
Warunki pracy w Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym stawały się coraz cięŜsze, w miarę jak nasilały się bombardowania i ostrzał artyleryjski. Przedstawia je sanitariuszka „Pająk”:
„Jest niedziela. W korytarzu Ministerstwa Sprawiedliwości na parterze
mszę świętą odprawia ks. Rostworowski. Ludzi jest sporo. Przed samym podniesieniem pocisk z „szafy” trafia w budynek, na szczęście dwa piętra wyŜej.
NaboŜeństwo zostaje przerwane na 10 minut. Trzeba uprzątnąć gruz z ołtarza,
zapalić na nowo świece. Wszyscy obecni zachowują godny podziwu spokój,
nikt nie rusza się z miejsca, nie robi paniki. Panuje śmiertelna cisza.
W nocy mam dyŜur z Basią „Wasilewską”. Zbyt szczupły personel szpitalny nie wytrzymuje ani fizycznie, ani nerwowo cięŜkiej słuŜby trwającej często bez przerwy dwie doby albo i dłuŜej. ToteŜ do doraźnej pomocy angaŜuje
się przewaŜnie sanitariuszki z oddziałów, te, które po 24 godzinach schodzą
z barykad „na odpoczynek”.
Pod naszą opiekę oddano duŜą salę na parterze oraz przylegający do
niej korytarz. Razem około 80 osób. Ranni, ci szczęściarze, poukładani są
często po dwu na zsuniętych pod ścianami łóŜkach. Inni leŜą pokotem między
łóŜkami, niemal pod łóŜkami i na środku sali na materacach, noszach, względnie kocach. Trzeba uwaŜnie przechodzić, aby kogoś nie nadepnąć, bądź nie
urazić. Sytuację pogarsza brak światła. Mały ogarek świecy i kilka zapałek, jakie nam pozostawiono na całą noc, to niewiele. Dostałyśmy jeszcze poza tym
niecałą szklankę bezcennej zboŜowej kawy na tych kilkudziesięciu, umierających z pragnienia, wykrwawionych, najwyŜej po łyŜeczce na jeden raz. Czuwamy z Basią w korytarzu. Mamy do dyspozycji jedno krzesełko.
Wśród chorych na sali znajduje się młody chłopak. Ma amputowaną nogę aŜ do pachwiny oraz zabandaŜowaną głowę. Robi wraŜenie półobłąkanego. Bez przerwy krzykiem nas wzywa, rzuca się na łóŜku, a gdy do niego podejść, bełkoce coś niezrozumiale. W pewnym momencie chwyta mnie za szyję. Mimo wszystko jest jeszcze bardzo silny. Z trudem udaje mi się uwolnić od
niego. Obecni na sali zaczynają go rugać za to, Ŝe zakłóca spokój. Wszak
z nastaniem nocy mają przed sobą kilka godzin względnie spokojnego snu.
Odgłosy walki słychać, ale gdzieś daleko. Nękanie samolotów zacznie się dopiero o świcie, o 5 czy 6 rano. Na salach robi się cicho. Chorzy chcą spać.
Głośny jęk dochodzi nas z daleka. Tak jakby z góry. Na pierwszym piętrze pozostało jeszcze trochę osób. Jęk przechodzi w wyraźne wołanie, powtarza się. Idę za głosem. Wstępuję po schodach. Muszę przejść koło szpitalnej
kloaki. Od tygodni nie mamy kanalizacji. Ekskrementy chorych znosi się tutaj
na pierwsze piętro do pomieszczeń dawnych ubikacji. Utworzyła się z tego
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masa sięgająca okna. Trzeba wstrzymać oddech, gdy się tędy przechodzi. Fetor doprowadza do mdłości.
W drzwiach jednej ze zdemolowanych sal natykam się na nosze z cięŜko rannym męŜczyzną. To on wołał rozpaczliwie „wody”, „wody”. Opodal twarzą do ziemi leŜy na brzuchu poparzona, nieprzytomna juŜ, naga dziewczyna.
Ta nie doczeka świtu. Umiera samotnie na gołej podłodze. Myślę ojej najbliŜszych, których zresztą nie znam - matka... ojciec... rodzeństwo... Oby się nigdy
nie dowiedzieli jak umierała ich moŜe jedyna, ukochana córka... siostra. Smukłe, młode ciało dyszy jeszcze. CóŜ ja mogę dla niej zrobić? Nawet nie mam
jej czym okryć.
Obok nas cięŜko dyszy konający, niemłody juŜ męŜczyzna z przestrzelonym gardłem. Na szczęście jest przy nim Ŝona. Chory jest przytomny. Dusi
się. Błaga Ŝonę aby go uniosła, to znowu, aby go połoŜyła niŜej i tak bez końca. Wydaje mu się, zmiana pozycji przywróci normalny oddech. Kobieta jest
u kresu wytrzymałości. Nagle zrywa się w szale i zaczyna okładać męŜa pięściami po głowie. Krzyczy: „ja juŜ nie mogę, czemu mnie tak męczysz? KaŜesz
mi się podnosić, to znowu kłaść... ja juŜ mam siły” .
Chwytamy ją za ręce. Odciągamy na bok. Tłumaczymy: „co pani robi?
PrzecieŜ ten człowiek umiera...” . Kobietą wstrząsa łkanie”.
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13 sierpnia - w niedzielę - na barykadzie u zbiegu Podwala z pl. Zamkowym słuŜbę pełnił III pluton kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw». Po
lewej stronie komendę sprawował dowódca plutonu, pchor. „Krakowski” (Tadeusz Iłłakowicz), a po prawej jego zastępca, pchor. „Ogrodziński” (Lech Pecho). Barykada, wykonana z płyt chodnikowych obsypanych ziemią, stanowiła
jeden z głównych punktów obrony Starówki. Zamykała wjazd w Podwale,
a więc ulicę szerszą od innych, a równocześnie prowadzącą od razu do samego serca Starówki. Stąd teŜ od pierwszych dni Powstania Niemcy starali się
właśnie tędy przeniknąć do dzielnicy staromiejskiej, podejmując praktycznie co
dzień ataki piechoty i czołgów. Obrona była jednak bardzo twarda i nieprzyjacielowi nie udało się ani razu chociaŜby przejściowo zawładnąć barykadą.
Około godziny 11 od strony Nowego Zjazdu wjechały na pl. Zamkowy
dwa pojazdy pancerne. Pierwszy z nich był normalnym czołgiem - „tygrysem”
lub panterą” - z jakimi powstańcy mieli do tej pory wielokrotnie do czynienia.
Drugi natomiast był o wiele mniejszy, a przy tym pozbawiony wszelkiego
uzbrojenia. Nie miał ani działka, ani teŜ karabinu maszynowego. Dotychczas
ten typ pojazd nie był przez Niemców uŜywany. Był to - o czym oczywiście nikt
z powstańców nie wiedział - tzw. stawiacz min, „Funkenpanzer B IV”, nazywany teŜ „Schwerer Ladungsträger”. Jego zadanie polegało na niszczeniu szczególnie trudnych do pokonania przeszkód terenowych, takich właśnie jak owa
powstańcza barykada. Stawiacz min - w przeciwieństwie do „goliata”, kierowanego przy uŜyciu kabla eksplodowanego z pewnej odległości - był pojazdem
samobieŜnym, z normalnym stanowiskiem kierowcy. Po dojechaniu na miejsce
przeznaczenia kierowca zsuwał z przedniej części swego wozu ładunek wybuchowy w kształcie trapezowatego metalowego pojemnika i włączając wsteczny
bieg wycofywał się ku własnym pozycjom. Stawiacz był bowiem przeznaczony
do wielokrotnego uŜycia.
Podczas gdy „normalny czołg” zatrzymał się w połowie placu i oddał
strzał w głąb Podwala, niszcząc stanowisko kompanii «Aniela» w ruinach cerkwi prawosławnej, stawiacz min podpełzł do barykady i wspiąwszy się na nią,
czy teŜ moŜe tylko dotknąwszy jej, znieruchomiał. Na „tankietkę” - jak natychmiast Ŝołnierze kompanii «Harcerskiej» zaczęli określać ten pojazd - posypały
się butelki z benzyną. Wóz pancerny stanął w płomieniach, ale palił się dosyć
niemrawo. Z jego wnętrza wyskoczył kierowca w czarnym mundurze czołgisty
i skulony pobiegł ku ruinom kamienicy Johna przy Krakowskim Przedmieściu.
Oddano za nim kilka strzałów, ale były one niecelne. Niemiec zniknął w chwilę
potem w owych ruinach.
Załoga barykady, która ze względów bezpieczeństwa wycofana została
kilkadziesiąt metrów do tyłu, teraz powróciła na stanowiska. Rozwój wydarzeń
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był tak szybki, a przy tym nieoczekiwany, Ŝe nie bardzo wiedziano, jak naleŜy
postąpić. Na barykadzie nie było Ŝadnego oficera i komendy - przynajmniej
początkowo - wydawał pchor. „Krakowski”. Ktoś zawołał by ugasić płomienie
na stalowym pancerzu „tankietki”, bo „być moŜe uda się uratować pojazd”.
Niemcy chwilowo nie reagowali, dopiero później odezwał się ich karabin maszynowy ustawiony na wieŜy Zamku Królewskiego.
Kilku Ŝołnierzy kompanii «Harcerskiej» wyskoczyło przed barykadę
i ziemią zgarniętą z przedpiersia zasypało w mgnieniu oka płomienie. Ktoś
podsunął myśl, aby zbadać wnętrze pojazdu. Po pierwsze, po to, by sprawdzić, „czy nie ma tam czegoś podejrzanego”. Po drugie, w poszukiwaniu
ewentualnej broni. Zajęli się tym pchor. „Ogrodziński” i jego podkomendny
„Miętus” (Ludwik Wyporek). PoniewaŜ rozpoczął się ostrzał z kaemu na wieŜy
zamkowej, obaj musieli skulić się za gąsienicą „tankietki”. Gdy ucichły strzały.
„Miętus” uchylił klapę pojazdu i wśliznął się do środka. Z wnętrza wyniósł dwa
granaty trzonkowe. Nic stwierdził niczego podejrzanego.
Tymczasem na barykadę dotarli dowódcy kompanii «Harcerskiej» ppor. „Kostka” (Wojciech Pszczółkowski) - i kompanii «Anna» - ppor. „Andrzej”
(Andrzej Sanecki). Odbyli krótką naradę i uznali, Ŝe trzeba zbadać pojazd dokładniej. Zadanie to otrzymał kpr. „Zaskroniec” (Kazimierz Kością) z kompanii
«Aniela», który był trochę mechanikiem, a w kaŜdym razie „znał się nieco na
rzeczy”. Wyskoczył przed barykadę, dostał się do wnętrza pojazdu, siedział
tam przez kilkanaście minut, a kiedy wrócił, oświadczył, Ŝe znalazł „coś w rodzaju radiostacji”. Próbował uruchomić silnik, nie udało mu się to, ale był przekonany, Ŝe „pojazd jest na chodzie”.
Ppor. „Kostka”, zgodnie z pragmatyką słuŜbową, wysłał około godziny
12 meldunek do dowódcy batalionu, kpt. „Gustawa” (Ludwika Gawrycha). Meldunek ten nie zachował się, nie wiadomo więc, jakie zawierał szczegóły techniczne i sugestie. W kaŜdym razie kpt. „Gustaw” wiedział juŜ, Ŝe jego ludzie
„zdobyli czołg”. „Gustaw” otrzymał ten meldunek na parę minut przed naradą,
zwołaną zresztą w innym celu. Rzecz oczywista, przy tej okazji zastanawiano
się. „co zrobić z czołgiem”. Dowódca batalionu z wyraźną nieufnością odnosił
się do całej sprawy. Za łatwa wydawała mu się ta „zdobycz”. Nie mógł uwierzyć, by Niemcy, tak doświadczeni w walkach ulicznych, pod koniec drugiego
tygodnia Powstania mogli „oddać czołg”, nie podejmując Ŝadnej próby jego
odzyskania, a przynajmniej zniszczenia, aby nie dostał się w polskie ręce. Dlatego teŜ nakazywał „ostroŜność”, która w tym wypadku miała polegać na „nieczynieniu niczego”. Godził się jedynie na jeszcze jedne oględziny, których miał
dokonać pirotechnik-samouk. 16-letni „Wiktor” (Witold Piasecki) z harcerskiego
plutonu łączników. MoŜna oczywiście zastanawiać się, dlaczego „Gustaw” powierzył to zadanie harcerzowi, a nie zwrócił się do jednostki saperskiej Grupy
Północ. Wygląda na to, Ŝe, tak jak czyniła to większość powstańczych dowódców, chciał „załatwić wszystko własnymi środkami'' po to, aby nie dzielić się
z nikim ewentualną zdobyczą. Być moŜe sądził, Ŝe podejrzany pojazd, jeśli
okaŜe się, Ŝe „wszystko jest w porządku”, będzie mógł wejść na wyposaŜenie
jego batalionu. Być moŜe zresztą ktoś z harcerskiego plutonu łączników pod33
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sunął mu taką myśl w nadziei, Ŝe moŜna będzie stworzyć „harcerski pluton
pancerny”.
Po naradzie, która trwała zapewne do godziny 13, kpt. „Gustaw” wysłał
meldunek do swego przełoŜonego, mjr. „Roga”. I ten meldunek równieŜ nie
zachował się. Z relacji kpt. „Gustawa” wiemy jednak, Ŝe powiadomił „Roga”
o samym fakcie „zdobycia czołgu”, który „jest na chodzie”, i Ŝe zdecydowany
jest odczekać kilka godzin, aby sprawdzić, czy Niemcy nie zastawili tu jakiejś
pułapki.
Mjr „Róg” zupełnie inaczej podszedł do tej sprawy. O godzinie 14 wysłał
do płk. „Wachnowskiego” meldunek następującej treści: „Godz. 13.45 butelkami spalono lekki czołg przy barykadzie Podwale. Na 2 tygrysy w rejonie placu Zamkowego poszedł piat”. Podana tu godzina „spalenia czołgu” nie jest
prawidłowa, opisywane przed chwilą wydarzenia rozgrywały się wcześniej. Mjr
„Róg” albo nie wiedział o tym, albo teŜ chciał wykazać się „natychmiastową
reakcją” na owo „zdobycie czołgu”. Na razie, nie wiedząc jeszcze, jak postąpić
z „tankietką”, zdecydował się zastawić pułapkę na Niemców, przekonany, Ŝe
w najbliŜszym czasie podejmą oni próbę ściągnięcia uszkodzonego pojazdu.
Stąd wzmianka o piacie wysłanym na pl. Zamkowy.
O godzinie 15.30 „Róg” posłał kolejny meldunek do „Wachnowskiego”:
„W godzinach południowych mały czołg rozpoznawczy zatrzymałem. Szofer
uciekł. Licząc się z moŜliwością przysłania czołgu dla odprowadzenia małego,
nastawiłem piata. Wieczorem częściowo rozbiorę barykadę i wprowadzę
czołg. Czołg jest na chodzie”. Z meldunku tego wynika jasno, Ŝe mjr „Róg” nie
podzielał podejrzeń kpt. „Gustawa”. „Zdobycie czołgu” uznał za swój sukces
i był juŜ teraz zdecydowany wprowadzić pojazd w obręb Starówki. Chciał to
uczynić wieczorem, nie tyle po to, by odczekać jeszcze kilka godzin „na wszelki wypadek”, ale aby pod osłoną ciemności moŜna było bezpieczniej rozebrać
barykadę zamykającą Podwale. W kaŜdym razie w jego obu meldunkach nie
ma dowodów Ŝadnych działań, Ŝadnych poleceń uwaŜnego i dokładnego
sprawdzenia, czy pojazd nie jest jakąś pułapką. Być moŜe zresztą - co takŜe
prawdopodobne - meldunek, jaki sam otrzymał od kpt. „Gustawa”, nie był dosyć przekonywający. Z drugiej strony trzeba teŜ wziąć pod uwagę, Ŝe płk
„Wachnowski”, który drugi meldunek „Roga” dostał nie później niŜ o godzinie
16, nie zareagował nań Ŝadnymi dyspozycjami, nakazującymi ostroŜność
w stosunku do podrzuconego pojazdu.
O godzinie 16 u ppor. „Kostki” z kompanii «Harcerskiej» i por. „Janka”
(Leona Keca) z kompanii «Aniela» zameldowało się dwu Ŝołnierzy, którzy
oświadczyli, Ŝe otrzymali rozkaz „zbadania czołgu” i jego ewentualnego uruchomienia. śyjący do dziś powstańcy z kompanii «Harcerskiej» Maciej Nasierowski („Brzoza”), Lech Pecho („Ogrodziński”), Witold Trzeciakowski („Tur”),
Ludwik Wyporek („Miętus”), a takŜe sanitariuszka Ewa OrlikowskaKrasnowolska („Ewa-Maria”), która opatrywała jednemu z przybyłych skaleczoną rękę, są przekonani, Ŝe byli to Ŝołnierze z dyonu motorowego «Młot».
Zastępca dowódcy zgrupowania «Gozdawa», kpt. „Ognisty” pisze natomiast
w swych wspomnieniach, Ŝe byli to strz. „Czymbo” (Zygmunt Salwa) i strz.
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„Szczawiński” (Henryk Paczkowski) z kompanii motorowej «Orlęta» jego zgrupowania.
Tu kilka słów o dywizjonie motorowym «Młot». Jednostka ta nie istniała
w konspiracji. Powstała 2 sierpnia na Starym Mieście, kiedy dotarła tam z ul.
Prostej grupa kilkunastu Ŝołnierzy NSZ, pod komendą mjr. „Walczyńskiego”
(Bolesława Woźniaka). Grupa ta podporządkowała się ppłk. „Bolesławowi Kołodziejskiemu” (Reliszce) i weszła w skład brygady zmotoryzowanej «Koło».
Była to ze strony Reliszki próba zebrania pod swoją komendą wszystkich Ŝołnierzy NSZ, którzy znaleźli się na Starym Mieście. PoniewaŜ jednak Ŝołnierze
ci byli praktycznie pozbawieni broni, nie obsadzali własnego odcinka obrony.
Zgromadzeni przez Reliszkę ludzie czy teŜ tylko teoretycznie mu podporządkowani przyłączyli się na własną rękę do innych - bojowych - jednostek, takich
jak «Wigry» czy «Gozdawa». Najwięcej weszło w skład zgrupowania «Gozdawa». Tak było z Legią Akademicką i częścią kompanii motorowej «Orlęta».
Jeśli idzie natomiast o dyon motorowy «Młot», to podporządkował go sobie,
jako odrębną jednostkę w sile plutonu, mjr „Róg”.
Najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń wyglądał więc następująco: Mjr „Róg”, jako dowódca odcinka, na którym „zdobyto czołg”, wydał rozkaz jego uruchomienia i wprowadzenia w obręb Starówki. Nikt inny nie mógłby
wydać takiego rozkazu, wchodziłby bowiem w kompetencje „Roga”. Rozkaz
uruchomienia czołgu otrzymali rzeczywiście wymienieni przez „Ognistego”
strzelcy Zygmunt Salwa i Henryk Paczkowski, naleŜący do kompanii motorowej «Orlęta», ale poprzednio - zapewne - zaliczani do dywizjonu motorowego.
Kompania «Orlęta» stacjonowała przy ul. Kilińskiego 5, u zbiegu z Długą. Na
tymŜe naroŜniku, tyle Ŝe w kamienicy przy Długiej 9, kwaterował dywizjon motorowy «Młot».
Trudno natomiast będzie ustalić, za czyim pośrednictwem rozkaz „Roga”
dotarł do Salwy i Paczkowskiego. Mjr Błaszczak mógł to powierzyć mjr. „Walczyńskiemu”, czyli dowódcy dywizjonu «Młot», a ten „po sąsiedzku”, powołując
się na niedawną podległość, mógł zwrócić się do wspomnianych dwu szeregowych z kompanii «Orląt». Być moŜe jednak „Róg” zwrócił się z prośbą
o uruchomienie czołgu do swego sąsiada z prawej strony, kpt. „Gozdawy”,
a ten wydał odpowiedni rozkaz dowódcy kompanii motorowej «Orlęta». Kpt.
„Ognisty” nie pisze nic na ten temat. Albo więc nie wiedział o takim rozkazie,
albo teŜ nie chciał ujawnić takiego faktu. Istnieje teŜ inna moŜliwość. Oto płk
„Wachnowski”, powiadomiony przez „Roga”, wydał wspomniany rozkaz kpt.
„Gozdawie”.
W kaŜdym razie po godzinie 16 przystąpiono do nowych oględzin „tankietki”. Uczestniczyli w tym Zygmunt Salwa i Henryk Paczkowski. Oględziny
wypadły pomyślnie w tym sensie, Ŝe nie stwierdzono niczego podejrzanego.
Zresztą naleŜy sądzić, Ŝe obaj Ŝołnierze z kompanii «Orląt» byli z góry nastawieni na zabranie „tankietki” i nie bardzo starali się dopatrzeć jakichkolwiek
przeciwwskazań. Tu warto zwrócić uwagę, Ŝe Zygmunt Salwa miał tylko 18 lat,
a więc nie był ani doświadczonym Ŝołnierzem, ani teŜ człowiekiem dojrzałym.
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Wobec tego zaczęto rozbierać barykadę zamykającą Podwale. Była to
praca czasochłonna, dlatego teŜ uporano się z nią na krótko przed godziną 17.
Przy odrzucaniu ziemi i płyt chodnikowych pchor. „Brzoza” znalazł - ku swemu
zaskoczeniu i radości - polski hełm z 1939 roku. Hełm był wprawdzie przestrzelony, widocznie jego ostatni właściciel poległ na tej barykadzie, ale w stanie na tyle dobrym, Ŝe moŜna go było nosić. Polskie hełmy były mimo wszystko taką rzadkością, Ŝe „Brzoza” zabrał się natychmiast do jego czyszczenia.
Zrezygnował z towarzyszenia „tankietce”, kiedy ta minęła barykadę i ruszyła
w głąb Podwala. Jak sam mówi, dzięki temu Ŝyje do dziś.
„Tankietka”, kierowana przez strz. „Czymbo”, dotarła do ul. Kapitulnej.
Tu skręciła w prawo, w ul. Piekarską, by przez Zapiecek wjechać na Rynek
Starego Miasta. Zatrzymała się przed kamienicą Pod Murzynkiem, gdzie kwaterował mjr „Róg”. Wyszedł on wraz z dowództwem „na próg” kamienicy i pogratulował sukcesu Ŝołnierzom towarzyszącym pojazdowi. Ktoś wyniósł białoczerwoną flagę na długim drzewcu. Jeden z Ŝołnierzy chwycił ją i od tej pory,
w odległości kilkunastu kroków, poprzedzał „tankietkę”. Wszystko to odbywało
się w atmosferze powszechnego entuzjazmu. Wokół pojazdu zgromadził się
juŜ spory tłum, który narastał z kaŜdą minutą.
„Tankietka” ruszyła dalej, kierując się ku Długiej 7. Zastanawiano się potem, dlaczego mjr „Róg” skierował ją właśnie tam. Powodów takiej decyzji moŜe być kilka. Po pierwsze, pojazd był juŜ z pewnością przydzielony do kompanii motorowej «Orlęta» albo do dywizjonu motorowego «Młot», które to oddziały kwaterowały przy zbiegu Długiej i Kilińskiego. Po drugie, mówiono, Ŝe „tankietka” miała wjechać do bramy przy Długiej 7, która doskonale nadawała się
na garaŜ. Było rzeczą oczywistą, Ŝe takiej zdobyczy nie moŜna przechowywać
„pod gołym niebem”, a to z tej racji, Ŝe pierwszy przelatujący samolot niemiecki wypatrzyłby ją, co spowodowałoby zrzucenie bomb. „Tankietka” musiała
więc być ukryta przed nieprzyjacielskimi lotnikami. Wreszcie po trzecie, na
Długiej 7 właśnie tego tragicznego 13 sierpnia zainstalowała się KG AK z gen.
„Borem” (Tadeuszem Komorowskim). Wygląda na to, Ŝe mjr „Róg” chciał pochwalić się zdobyczą przed dowódcą Armii Podziemnej.
„Tankietka” skręciła z Rynku w ul. Nowomiejską i przez zarys Barbakanu
wtoczyła się w ul. Freta. Tu skręciła w lewo, w Podwale, dopełzając do wylotu
ul. Kilińskiego. Zatrzymała się przed domem nr 23, czyli tylną oficyną pałacu
Raczyńskich. Tu bowiem znajdowała się wewnętrzna barykada, którą trzeba
było rozebrać. PoniewaŜ zabrało to nieco czasu, przy „tankietce” zgromadził
się spory tłum. Byli to nie tylko cywile, mieszkańcy Podwala, ale takŜe Ŝołnierze baonu «Wigry» i kompanii «Anna» baonu «Gustaw», kwaterujący w tylnej
oficynie pałacu Raczyńskich. Do pojazdu podeszli „wigierczycy”: „Szymański”
(Andrzej Ałłas), „Bojar” (Maciej Kolke) i „Józefat” (Marian Ciesielski), którzy
nawet weszli na pancerz. Część „wigierczyków” wróciła jednak do gmachu, bo
pchor. „Albatros” (Aleksander Soliński) zawołał, Ŝe „wydają kartki na obiad”.
Dopytywano się kierowcy „tankietki”, gdzie pojazd został zdobyty i dokąd podąŜa. Szofer odpowiadał, Ŝe ma rozkaz wprowadzenia go na dziedziniec Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Barykada została rozebrana i „tankietka” ruszyła dalej. Dojechała do wylotu ul. Kilińskiego i skręciła w prawo. Zatrzymała się na wysokości domów
numer 1 i 3, tam gdzie stykały się te kamienice. Stanęła dlatego, Ŝe znajdowała się tu kolejna wewnętrzna barykada, niezbyt wysoka, najwidoczniej nie dokończona, bo uznana za mało przydatną. Sięgała niespełna metra i pewnie
dlatego kierowca uznał, Ŝe nie ma co czekać na jej rozbiórkę. Spróbował wjechać na nią, a kiedy nie udało mu się to za pierwszym razem, zaczął manewrować biegami, by pojazd mógł wspiąć się na to niewielkie wzniesienie. W tym
momencie na „tankietce” siedziało lub stało kilkanaście osób. Byli wśród nich
przede wszystkim harcerze z plutonu łączników baonu «Gustaw», którzy kwaterowali na Kilińskiego 3. Jeden z nich trzymał wysoko biało-czerwoną flagę,
zapewne tę samą, którą wyniesiono ze sztabu mjr. „Roga”.
Dzięki relacjom naocznych świadków, przede wszystkim kpt. Władysława Sroczyńskiego z dywizjonu motorowego «Młot», który obserwował całą tę
scenę z balkonu pierwszego piętra u wylotu Kilińskiego na Długą, moŜemy dokładnie odtworzyć ówczesną sytuację. Wokół „tankietki” zebrał się zbity tłum
około 300 ludzi, w połowie cywilów, w połowie wojskowych. Przy parterowym
oknie oficyny pałacu Raczyńskich, wychodzącej na ulicę Kilińskiego, stała
grupka kilkunastu osób, słuchających audycji radiowej. ZbliŜała się godzina 18
i lada moment miał rozlec się charakterystyczny sygnał: „Bum, bum, bum,
bum. Tu mówi Londyn”. To juŜ od wielu dni wystawiano na parapet odbiornik
radiowy, tak aby jak najwięcej powstańców mogło posłuchać wiadomości ze
świata. Była teŜ trzecia grupa - kondukt pogrzebowy, który wyłonił się z Podwala, od strony pl. Zamkowego. Kondukt - rzecz niezwykła - szedł za trumną,
a w owym czasie poległych chowano juŜ po prostu do ziemi, owiniętych płótnem czy prześcieradłem. Orszak Ŝałobny zatrzymał się u wylotu Kilińskiego,
dalszą drogę zagradzała „tankietka” i otaczający ją tłum.
KaŜdy z tych, którzy przeŜyli to wydarzenie, znakomicie zapamiętał
moment eksplozji. Była nagła, zaskakująca, nikt się jej nie spodziewał, nikt nie
podejrzewał, Ŝe coś takiego moŜe nastąpić. „Wigierczyk” „Orion” (Ryszard
Maciejewski) znajdował się wtedy w szpitaliku batalionowym na pierwszym
piętrze kamienicy przy Kilińskiego 1, gdzie rozmawiał z rannymi kolegami. Widząc przez okno zbity tłum otaczający pojazd powiedział do stojącego obok
„Bartka” (Janusza Łapińskiego): „Wyobraź sobie, co by to było, gdyby tu teraz
wybuchł pocisk”. Dla kaŜdego doświadczonego Ŝołnierza było rzeczą oczywistą, Ŝe ów tłum stanowi znakomity cel dla Luftwaffe i niemieckiej artylerii. Do
zmroku było jeszcze daleko i w kaŜdej chwili nad Starówką mógł pojawić się
kolejny stukas. „Orion” nie dosłyszał odpowiedzi, bo właśnie wtedy nastąpiła
eksplozja.
Świadkowie tragedii na Kilińskiego zapamiętali ten wybuch jako ogromny błysk jaskrawego ognia, połączony z bardzo silnym wstrząsem akustycznym, a takŜe z falą podmuchu o nieprawdopodobnej sile. śaden z tych, co
przeŜyli ową eksplozję, nie znajdował się tuŜ przy czołgu. Dzieliło ich od pojazdu kilkanaście metrów. Dowodzi to, Ŝe ci wszyscy, którzy otaczali „tankietkę”, zginęli na miejscu, rozerwani na strzępy. Jest zresztą wielce prawdopo37

CZOŁG-PUŁAPKA

dobne, Ŝe tworząc zbity mur ciał osłonili przed odłamkami tych, co stali nieco
dalej. Sami jednak równieŜ stali się „odłamkami”- siła wybuchu była tak wielka,
Ŝe fragmenty ciał ludzkich wyrzucone w powietrze uderzały o ściany domów
w odległości kilkudziesięciu metrów, i to na wysokość trzeciego piętra. Tak
właśnie pokryta była plamami ludzkich ciał i krwi zachodnia ściana pałacu Raczyńskich, ta od strony ul. Kilińskiego.
Dr „Morwa”, lekarz batalionu «Gustaw», wspomina, Ŝe przynoszono mu
rannych, w ciałach których znajdywał juŜ nie fragmenty „tankietki”, ale guziki,
sprzączki od pasów, metalowe monety, pochodzące z ciał innych ofiar, rozerwanych na strzępy. Kpt. Władysław Sroczyński zapamiętał, Ŝe na podwórzu
jednego z domów po parzystej stronie Długiej znaleziono potem oderwaną nogę ludzką. Dr Zygmunt Kujawski, słynny „Brom” z baonu «Zośka», idąc do
rannego ppłk. „Radosława” przechodził w chwili eksplozji przed kościołem
garnizonowym na Długiej, niedaleko od skrzyŜowania z Miodową. Potworna siła wybuchu sprawiła, Ŝe ludzkie szczątki spadły o kilka kroków przed nim,
a więc w odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie znajdowała się „tankietka”.
W kamienicy przy Kilińskiego 3 na drugim piętrze kwaterowała część
kompanii «Anna». Jej Ŝołnierze wrócili właśnie ze słuŜby na barykadzie zamykającej wylot Podwala na pl. Zamkowy i teraz „zajmowali się swoimi sprawami”. Kpr. pchor. „Jur” (Jerzy Siwiec) leŜał w ubraniu na łóŜku i starał się zasnąć, kiedy usłyszał gwar ludzkich głosów, radosne okrzyki i warkot silnika. Do
pokoju wbiegła sanitariuszka „Wanda” (Wanda Bagniewska), wołając, Ŝe
„sprowadzili na Kilińskiego zdobyty czołg”. „Jur” poderwał się więc, przeszedł
do sąsiedniego pokoju i stanął we framudze drzwi balkonowych. Balkon był juŜ
wypełniony, znajdowali się tam jego koledzy: Adam Gacek, Michał WoyniczSianoŜęcki i Jan Pawłowski, a takŜe sanitariuszka „Heniuta” (Henryka Wieczorek).
„Jur” zapamiętał eksplozję jako „bombę lotniczą, trafiającą w brzuch
i rozrywającą się we wnętrznościach”. Wciśnięty jej potworną siłą we framugę,
dopiero po dłuŜszej chwili przyszedł do siebie. Z balkonu nie pozostało ani
śladu, zaraz za zniszczonymi drzwiami ziała pustka. Nie było teŜ jego kolegów. Z grupy, która „przyglądała się „tankietce” właśnie z tego balkonu, ocalała jedynie „Heniuta”, która spadła na chodnik i miała złamaną miednicę, oraz
„Wanda”, która na sekundę przed eksplozją cofnęła się o krok do wnętrza pokoju i którą w ten sposób osłoniła framuga. I ona takŜe była powaŜnie ranna.
Nie znaleziono chociaŜby fragmentów ciał Adama, Michała i Jasia. Sam „Jur”
miał mnóstwo drobnych odłamków - głównie cięgieł i szkła - w twarzy i szyi.
Z munduru pozostał tylko pas i jakieś łachmany. Podmuch zerwał mu nawet
zelówki z butów.
W tej samej kamienicy, tyle Ŝe na pierwszym piętrze, znajdowały się
dwie sanitariuszki - Barbara Miszewska i Henryka Brzeska. Opatrywały rannego, którego przyniesiono właśnie z pozycji. Basia, słysząc warkot silnika, podbiegła do okna i rozciągnęła się na parapecie, spoglądając na „tankietkę”. Po
chwili ustąpiła miejsca Henryce, bo ta „takŜe chciała zobaczyć, co się dzieje”.
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W parę sekund później nastąpił wybuch. Przypadek sprawił, Ŝe Basia Ŝyje do
dziś, a z Henryki pozostały tylko strzępy blond włosów.
Kazimierz Dąb, takŜe po słuŜbie, nastawiał z kolegami radio, próbując
złapać audycję BBC. PoniewaŜ nie mieli anteny, wysunęli za okno kawałek
drutu, a sami - na klęczkach - manipulowali przy odbiorniku ustawionym na
tapczanie. To właśnie zadecydowało, Ŝe znajdując się poniŜej poziomu parapetu uniknęli niszczycielskich skutków eksplozji.
Na tym samym tapczanie siedział „Kruk” (Tadeusz Wegner) z kompanii «Gertruda». Był głęboko poruszony, tego dnia zginęła jego narzeczona, „Hanka” Franciszka Tuszko), kolporterka staromiejskiej „Walki”. Porządkował jej
papiery, czekał na trumnę, którą mieli przynieść koledzy. To zapewne tę trumnę (uznaną przez kpt. Sroczyńskiego za kondukt pogrzebowy) wniesiono na
skrzyŜowanie Podwala z Kilińskiego na moment przed eksplozją. „Kruk” ocalał
dlatego, Ŝe zajęty papierami „Hanki” nie uległ namowom kolegów i nie podszedł do okna.
W bramie kamienicy przy Kilińskiego 3 stał na warcie „Sęk” (Stanisław
Zarzycki). Był zawsze przesądny, nie lubił trzynastki i dlatego teŜ, spojrzawszy
na zegarek - było parę minut po godzinie 18 - pomyślał, Ŝe „chyba nic złego
juŜ dziś nie zdarzy się”. W tym momencie podmuch gorącego powietrza rzucił
go na ścianę. Obok niego znalazł się „Wiktor”, który z racji swych pirotechnicznych zainteresowań miał na rozkaz kpt. „Gustawa” zbadać wnętrze „tankietki”.. Do tej pory pracował w wytwórni granatów na Freta i wraz z dwoma
harcerzami wracał stamtąd do batalionowej kwatery. Nieśli partię świeŜo wyprodukowanych sidolek - „zapłatę” za wykonaną pracę. Te sidolki miały być
złoŜone w magazynie mieszczącym się w głębi podwórza. Harcerze towarzyszący „Wiktorowi” złoŜyli je jednak pospiesznie w bramie, a sami pobiegli zobaczyć „zdobyty czołg”. Dziś juŜ nie sposób ustalić ich nazwisk - obaj zginęli
w eksplozji.
Odłamki cegieł rozbiły tymczasem butelki z płynem zapalającym, które
znajdowały się w bramie, wetknięte w pryzmę piasku. PoniewaŜ ogień lada
moment mógł dojść do niedbale rzuconych sidolek, „Wiktor” zajął się czym
prędzej ich wynoszeniem w głąb podwórza. Pamięta, Ŝe koło niego przebiegła
dziewczyna czarna od spalenizny, zalana krwią. Była to sanitariuszka Barbara
Wajszczuk. Andrzej Przyłuski, którego podmuch rzucił na butelki i którego
ubranie nasączyło się przez to benzyną, w mgnieniu oka stanął w płomieniach.
Na szczęście pospieszył mu z pomocą „Hel” (Antoni Dobraczyński), który był
rozprowadzającym i miał zmienić „Sęka”.
Dowódca kompanii «Gertruda» por. „Włodzimierz” (Jan Hermanowski)
znajdował się wprawdzie wewnątrz jednego z pomieszczeń, ale odłamki szyb
raniły go w oczy do tego stopnia, Ŝe był przekonany, iŜ utracił wzrok. W szoku,
trzymając się po omacku muru, zszedł z piętra na parter, wzywając rozpaczliwie pomocy.
Wielu Ŝołnierzy «Gertrudy», która nie miała wtedy słuŜby na barykadzie,
wybiegło na ulicę, kiedy na Kilińskiego pojawiła się „tankietka”. Po „Rybitwie”
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(Wiktorze Makowskim) pozostał tylko brązowy beret, jaki nosili dowódcy druŜyn. Na trawniku przed pałacem Raczyńskich znaleziono potem fragmenty ciała „Słupa” - granatowego policjanta, który przyłączył się do «Gertrudy», a którego nazwisko prawdopodobnie nigdy juŜ nie będzie znane.
W kwaterze dowódcy batalionu odbywała się codzienna odprawa, w której obok samego kpt. „Gustawa” uczestniczyli dowódca kompanii «Harcerskiej», ppor. „Kostka” oraz jej wychowawca, harcmistrz „Andrzej” (Witold Sawicki). „Kostka” wspominał potem, Ŝe był nawet trochę zagniewany na „Gustawa”, Ŝe przedłuŜa naradę, kiedy pod oknami ich kwater rozgrywa się tak
radosne wydarzenie jak przejazd „zdobycznego czołgu”. Dzięki tej naradzie
sam jednak uniknął śmierci, podobnie jak inni jej uczestnicy.
Ci, co przeŜyli eksplozję, zgodnie stwierdzają, Ŝe „ulica Kilińskiego
przedstawiała straszliwy widok”. Wszędzie, dosłownie wszędzie, znajdowały
się ludzkie ciała, często rozerwane na strzępy. Parę takich ciał potworna siła
podmuchu wtłoczyła w kraty parterowych okien pałacu Raczyńskich. Nad tą
dantejską sceną unosił się jęk rannych, przeciągły, właściwie jednostajny,
w którym wycie cierpiących łączyło się w ten sam dźwięk, szarpiący nerwy,
trudny do zniesienia.
Przez pierwsze chwile na Kilińskiego panował chaos. Ranni próbowali
o własnych siłach podnieść się, dopełznąć do jakiejś bramy, dosięgnąć kogoś,
kto podałby im rękę, doprowadził do szpitala czy chociaŜby sanitariuszki. Ten
stan trwał dobrych parę minut. Stopniowo akcję ratunkową zaczęli organizować oficerowie baonów «Gustaw» i «Wigry», zresztą pomoc ta - w pierwotnej
fazie - była nadal nie skoordynowana i dzieliła się na kilka ośrodków dyspozycyjnych. Jednym z pierwszych, który pomyślał o kolegach, był wyjątkowo
dzielny pchor. „Firlej” (Stanisław Bielański) z kompanii «Gertruda», sam zresztą bardzo cięŜko ranny. LeŜąc na ulicznym asfalcie wydawał rozkazy przebiegającym obok niego kolegom, którzy po wstrząsie psychicznym potrzebowali
właśnie kogoś takiego jak on - opanowanego, wiedzącego co trzeba czynić,
narzucającego innym swoją wolę.
Ze zrozumiałych względów ratowano przede wszystkim przyjaciół i kolegów. Bardzo waŜnym czynnikiem była tu nieprzeparta chęć odnalezienia swoich bliskich, naocznego przekonania się, czy Ŝyją, a jeśli nie moŜna było tego
stwierdzić natychmiast, to gorączkowego poszukiwania ich wśród rannych
i zabitych. Dlatego teŜ wielu uczestników akcji nie zajmowało się udzielaniem
pomocy osobom nieznajomym. Po prostu uwaŜali, Ŝe w pierwszej kolejności
trzeba pamiętać o „swoich”. Stąd teŜ chaotyczna bieganina, wzajemne przeszkadzanie sobie. Tu trzeba dodać, Ŝe byli i tacy, którzy nie tylko ratowali rannych, ale równieŜ - rzecz całkowicie zrozumiała w powstańczych warunkach szukali broni. Wielu z tych, którzy otaczali czołg i zginęli, miało przy sobie pistolety. Teraz te kilkanaście sztuk broni leŜało gdzieś na Kilińskiego i ci, którzy
na nie natrafiali, podejmowali je po to, by wreszcie „mieć czym walczyć”.
Mniej więcej po kwadransie akcja ratunkowa nabrała zorganizowanego
charakteru. Włączyły się do niej sanitariuszki i łączniczki z baonów kwaterują-
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cych w najbliŜszym sąsiedztwie, a takŜe zdrowi Ŝołnierze z «Gustawa» i «Wigier». Rannych zaczęto znosić na Długą 7, do działającego tam od kilku godzin Centralnego Szpitala Chirurgicznego. Kładziono ich w pomieszczeniach
parterowych, na pierwszym i drugim piętrze, w części frontowej i oficynach.
Kiedy pomieszczenia te zaczęły zapełniać się, lokowano ich w piwnicach.
Rozmiary tragedii były jednak takie, Ŝe szpital na Długiej 7 nie mógł
udzielić pomocy wszystkim. Nie chodzi tu zresztą o same pomieszczenia czy
brak łóŜek, sienników i zwykłych posłań. Po prostu działający tam lekarze nie
byli w stanie chociaŜby tylko prowizorycznie opatrzeć wszystkich potwornie
okaleczonych. Pamiętajmy, Ŝe były to w ogromnej większości rany szarpane najgroźniejsze - z mnóstwem oderwanych kończyn, uszkodzoną jamą brzuszna, potrzaskanymi głowami. We względnie normalnych warunkach wielu rannych zapewne zdołano by uratować. Tu jednak brakowało czasu - nie mówiąc
juŜ o specialistycznym sprzęcie, aby kaŜdemu z nich poświęcić te kilka godzin,
jakich wymagała większość operacji. Chirurdzy z Długiej 7 słusznie postanowili, Ŝe zajmą się tylko tymi, których stan budził solidne nadzieje na uratowanie.
Wszystkie cięŜsze przypadki, jako beznadziejne, trzeba było z bólem serca
pozostawić bez operacyjnych zabiegów.
Rannych znoszono takŜe do innych szpitali, działających na Starym
Mieście. Trafili oni - w liczbie kilkudziesięciu - na Kilińskiego 3, gdzie od paru
godzin urzędował dr „Morwa” z ekipą sanitariuszek «Gustawa». Ten znakomity
chirurg - wyjątkowo opanowany w momentach najwyŜszego napięcia, o czym
świadczą wszyscy, którzy wtedy go widzieli - stał w piwnicy nad prowizorycznym stołem operacyjnym, wydając krótkie komendy otaczającym go dziewczętom. To jego zimnej krwi zawdzięcza Ŝycie wielu Ŝołnierzy «Gustawa».
Około godziny 20 wszyscy ranni znaleźli się juŜ w szpitalach, a przynajmniej na punktach opatrunkowych. Zajęto się wtedy poległymi. Cała ul. Kilińskiego - od Podwala po Długą - zasłana była zwłokami i szczątkami ludzkich
ciał. Kpt. Sroczyński zebrał grupę ludzi i zaczął z nimi kopać wielką mogiłę na
skwerze przed pałacem Raczyńskich, od strony Kilińskiego. Bardzo szybko
mogiła ta wypełniła się i trzeba było wykopać następną. Takich mogił było co
najmniej dziesięć, a w kaŜdej składano po kilkanaście zwłok. Składano tam
równieŜ fragmenty ludzkich ciał, znoszone z jezdni i chodnika, ściągane ze
ścian okolicznych domów, z samego pałacu Raczyńskich. Odbywało się to
w makabrycznej scenerii, z uŜyciem łopat do ładowania węgla.
Powstał natychmiast problem identyfikacji zwłok. Tych zabitych, których
moŜna było rozpoznać - przede wszystkim powstańców - odnoszono na batalionowe cmentarzyki, a więc „wigierski” na podwórze Kilińskiego 1 oraz „gustawowski” na Kilińskiego 3. ZłoŜono tam równieŜ kilkunastu cywilów, głównie
stałych mieszkańców tych domów. W ten sposób powstał podział na groby indywidualne, osób zidentyfikowanych, oraz mogiły zbiorowe dla tych, których
szczątków nie udało się rozpoznać.
JuŜ po kwadransie od wybuchu „tankietki” ul. Kilińskiego została zamknięta przez pluton Ŝandarmerii por. Fręchowicza. U wylotu na Podwale
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i Długą stanęły teŜ warty „wigierczyków”. Trzeba było powstrzymać napływ
cywilów, mieszkańców Starówki, niespokojnych o to, czy wśród zabitych nie
ma kogoś z ich bliskich. To właśnie na ręce por. Fręchowicza składano dokumenty znalezione przy ofiarach eksplozji. Kpt. Sroczyński umieszczał je w papierowych torbach, wziętych z jakiegoś pobliskiego sklepu. Początkowo wkładał do oddzielnych toreb dokumenty i przedmioty naleŜące do tej samej osoby.
Kiedy jednak juŜ niemal setka takich toreb została zuŜyta, a dokumentów pozostało jeszcze sporo, postanowiono składać do tej samej torby papiery
i przedmioty osobiste kilku osób. W ten sposób po wielu latach kpt. Sroczyński
mógł ocenić, Ŝe „na skwerze przed pałacem Raczyńskich pochowano co najmniej 150 ludzi”.
Dokumenty przekazywane dowódcy plutonu Ŝandarmerii nie zawsze były kompletne. Czasem obok nazwiska i imienia moŜna było ustalić przedpowstaniowy adres. Czasem - ale nader rzadko - ustalano przynaleŜność do AK
albo teŜ wprowadzano wzmiankę, Ŝe dana osoba była cywilem. Bardzo często
natomiast moŜna było podać dokładną datę urodzenia, a to dlatego, Ŝe
w większości przypadków informacje te pochodziły z okupacyjnych kenkart.
Następnego dnia po tragedii, w poniedziałek 14 sierpnia, wszystkie te informacje zebrano w jednym dokumencie. Tak powstała „lista Fręchowicza”,
obejmująca 123 nazwiska, przy czym osób poległych jest o jedną mniej, bo
wymieniona na tej liście Irmina śak, sanitariuszka z batalionu «Gustaw», została w wyniku eksplozji cięŜko ranna. Jej zgubiona wtedy legitymacja 2 Zawodowej Szkoły śeńskiej trafiła do rąk zakładającego listę. Ta „Lista Fręchowicza” została wyniesiona kanałami do Śródmieścia, przetrwała Powstanie,
a w 1946 roku doręczono ją płk. „Radosławowi”. Ten przesłał ją 6 VIII 1946 roku do Wydziału Informacji PCK, po to, by moŜna było zawiadomić rodziny poległych. Ów niezwykły dokument, znacznie rozszerzający tą wiedzę o rozmiarach tragedii na ul. Kilińskiego, a przede wszystkim precyzujący, kto wtedy tam
zginął, jest do dziś przechowywany w archiwum Biura Informacji i Poszukiwań
PCK pod numerem 9123.
Na „liście Fręchowicza” figurują przede wszystkim cywile, a takŜe ci powstańcy, którymi nie zdąŜyli zająć się ich koledzy z «Gustawa», «Wigier» czy
«Gozdawy».
NiezaleŜnie od owej listy powstały teŜ dwie inne, tyle Ŝe juŜ po wojnie.
Pierwszą, na podstawie relacji kilkunastu kolegów, sporządził 13 V 1947 roku
kpr. pchor. „Brzoza” z kompanii «Harcerskiej». Obejmuje ona Ŝołnierzy batalionu «Gustaw», których ciał nie rozpoznano i złoŜono je w zbiorowej mogile”.
„Brzoza” przekazał listę pracownikom Wydziału Informacji PCK i dziś znajduje
się ona we wspólnym archiwum pod numerem 13485. Lista ta zawiera nazwisko, imię i pseudonim poległego, jego datę urodzenia oraz przydział do konkretnej kompanii bądź plutonu łączników. W wielu wypadkach jednak dane te
są niepełne.
I wreszcie trzecia lista. Powstała w środowisku Ŝołnierzy zgrupowania
«Gozdawa» i została złoŜona w archiwum PCK przez kpt. „Ognistego”, który
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częściowo wykorzystał ją w aneksie do swej ksiąŜki śołnierze Starówki, wydanej w 1957 roku.
Do tej pory w literaturze dotyczącej Powstania podawano róŜne liczby
poległych 13 sierpnia na ul. Kilińskiego, od 50 do 500 osób. Ta pierwsza liczba
jest stanowczo zbyt niska, ta druga zbyt wysoka. Na podstawie wspomnianych
list, a takŜe innych źródeł - przede wszystkim list sporządzonych przez poszczególne kompanie, oraz relacji kilkudziesięciu Ŝołnierzy, którzy przeŜyli
eksplozję - moŜna stwierdzić, Ŝe tego tragicznego dnia zginęło co najmniej 67
powstańców z batalionu «Gustaw», głównie z kompanii «Gertruda», która została rozwiązana, oraz z plutonu łączników, który stracił połowę swego stanu),
25 ze zgrupowania «Gozdawa» (przede wszystkim z pocztu dowódcy i kompanii «Orlęta»), 15 z baonu «Wigry» (głównie z 2 kompanii, która uległa rozformowaniu) oraz jedna osoba z dywizjonu 1806, czyli I pułku strzelców konnych. Do tego dochodzą cywile oraz ci polegli, którzy z pewnością byli Ŝołnierzami Powstania, ale ich przydziału organizacyjnego nie udało się ustalić.
W aneksie zamieszczam listę ofiar eksplozji na ul. Kilińskiego, która obejmuje
210 nazwisk bądź pseudonimów. Jest to najpełniejsza lista z dotychczas publikowanych, z pewnością nie ostateczna, ale pozwalająca zorientować się, Ŝe
liczba zabitych w „czarną niedzielę” mieści się gdzieś między 250 a 300.
O tragedii na Kilińskiego pisano wielokrotnie, niemal zawsze oskarŜając
Niemców o podstępne podrzucenie „tankietki” po to, by poprzez jej eksplozję
spowodować hekatombę ofiar. Mówiliśmy juŜ, Ŝe celem niemieckich działań
było zniszczenie barykady zamykającej Podwale przy pl. Zamkowym. Dalszy
bieg wypadków przesądził, Ŝe „tankietka” została wprowadzona w obręb powstańczej obrony i eksplodowała wśród rozentuzjazmowanego tłumu. Nie była
to jednak celowa zbrodnia Niemców (popełnili ich oni wiele podczas Powstania), a wynik nieświadomych manipulacji kierowcy „tankietki” z ładunkiem wybuchowym. Eksplozja ta spowodowała ogrom ofiar, ale nie załamała obrony
Starego Miasta. Kto wie, być moŜe, gdyby - zgodnie z niemieckim planem zniszczona została barykada na Podwalu, nieprzyjaciel wdarłby się w głąb
powstańczych pozycji, a wówczas los Starego Miasta byłby nader niepewny.
Od 13 sierpnia, od owej „czarnej niedzieli”, powstańcy wiedzieli juŜ, do czego
słuŜą takie „tankietki”, i ani razu nie dali się potem zaskoczyć.
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13 sierpnia w gmachu dawnego Ministerstwa Sprawiedliwości znalazł
się I rzut KG AK. W chwili wybuchu Powstania zainstalował się w fabryce mebli Kamlera przy ul. Dzielnej 72 na Woli, skąd 6 sierpnia przeniósł się na Stare
Miasto do szkoły ma. ul. Barokowej. Teraz jednak, ze względu na intensyfikację ostrzału i bombardowań dzielnicy staromiejskiej, uznano, Ŝe bezpieczniej
będzie pomieścić Komendę Główną w solidnych murach pałacu Raczyńskich.
Trzeba zresztą pamiętać, Ŝe - owym czasie Niemcy podchodzili do Ogrodu
Krasińskich, a więc szkoła przy ul. Barokowej nie była juŜ bezpiecznym miejscem postoju.
Według ustaleń Marka Krwawicza-Neya, w skład I rzutu KG AK wchodzili:
− dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” z adiutantem, kpt. Ryszardem Krzywickim „Szymonem”,
− szef sztabu KG i zastępca dowódcy AK gen. Tadeusz Pełczyński „Grzegorz”,
− sekretarka dowódcy AK, Janina Karasiówna „Bronka” z zespołem łączniczek komendanta,
− oddział obsługi wewnętrznej i słuŜby łącznikowej (kancelistki, szyfrantki,
łączniczki) w liczbie ok. 50 kobiet i kilku męŜczyzn z batalionu kurierskopocztowego,
− szef Oddziału II płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”,
− szef Oddziału III płk Józef Szostak „Filip”,
− szef Oddziału V płk Kazimierz Pluta-Czachowski „Kuczaba”,
− zespół pracowników Oddziałów II, III i V w liczbie kilkunastu osób,
− szef Biura Informacji i Propagandy mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski „Gromski” z zespołem 5 pracowników,
− 3-osobowy zespół radiotelegrafistów z dwiema radiostacjami,
− dowódca ochrony posterunku dowodzenia płk Stanisław Klepacz „Jesion”.
W miejscu postoju KG znajdował się takŜe delegat Rządu na Kraj, inŜ.
Jan Stanisław Jankowski „Soból” wraz z kilku współpracownikami.
Zadania osłony Komendy Głównej pełnił od 1 sierpnia pluton 11-12
z dywizjonu «Jeleń», dowodzony przez por. „Stolarza” (Jerzego Kamlera),
właściciela wspomnianej fabryki mebli przy ul. Dzielnej 72, gdzie początkowo
znajdowała się KG AK. Właśnie 13 sierpnia, kiedy Komenda Główna przenosiła się na nowe miejsce postoju w pałacu Raczyńskich, por. „Stolarz” został zabity na ul. Miodowej odłamkami pocisku moździerzowego. Pochowano go na
dziedzińcu Długiej 7 na jednym ze skwerów. Dowództwo plutonu przejął st.
wachm. „śubr” (Wincenty Jagnierza).
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Na podstawie relacji Ŝołnierzy plutonu 11-12 udało się ustalić, kto wchodził w skład osłony Komendy Głównej podczas jej pobytu na Długiej 7. Byli to:
st. wachm. „śubr”, plut. „Frankowski” (Franciszek Milczarski), wachm. „Janicki”
(Jan Szawiejko), wachm. „Wertowski” (Henryk Zwert), plut. „Adamski” (NN),
kpr. „Antoś” (NN) kpr. pchor. „Korecki” (Kazimierz Wohlfarth), kpr. „Stanisławski” (Stanisław Pawlak), kpr. „Ślusarski” (Edward Stalewski), kpr. „Walewski”
(Kazimierz Smoliński), kpr. pchor. „Wraga” (Stefan Dopczyk), uł. „Atos” (NN),
uł. „Geniusz” (NN), uł. „Juras” (Krzysztof Głuchowski), uł. „Kaczor” (Stanisław
Jagnierza), uł. „Mieczkowski” (Mieczysław Krawczyński), uł. „Murak” (Waldemar Haberling), uł. „Rok” (Janusz Klepacz), uł. „Socha” (Wiesław Pater), uł.
„Staś” (Stanisław Woźniak), uł. „Tuszyński” (NN), uł. „Zygma” (NN), uł. „Czesław” (Czesław Łuczak), san. „Kama” (Zofia Klepacz), san. „Wacka” (Radzisława Olszewska) i san. „śaba” (Janina Wojciechowska).
Równocześnie od 7 do 14 sierpnia podobne zadania osłony KG AK pełnił II pluton kompanii szturmowej «Wigier» pod dowództwem ppor. „Pioruna”
(Jana Derengowskiego).
Komenda Główna AK zajęła początkowo pomieszczenia parterowe
w prawej oficynie pałacu Raczyńskich z oknami wychodzącymi na ul. Kilińskiego. Wieczorem 13 sierpnia w wyniku eksplozji czołgu-pułapki powaŜnie
kontuzjowany został gen. „Bór”, który z okien swojego pokoju oglądał ten pojazd. Pomieszczenia tego skrzydła pałacu Raczyńskich zostały bardzo zniszczone i nie nadawały się do uŜytku. Komendę Główną przeniesiono więc do
lewej oficyny, z oknami wychodzącymi juŜ tylko na dziedziniec pałacu. Gen.
„Bór” - z racji swej kontuzji - zajął niewielki, stale zaciemniony pokój, który
opuszczał rzadko, przede wszystkim wówczas, gdy brał udział w naradach.
Na drugim piętrze kamienicy przy Długiej 7 zainstalowała się obsługa
radiostacji. Próbowano wprawdzie parokrotnie - juŜ wcześniej - pomieścić ją
w piwnicach, ale wówczas odbiór był bardzo słaby. Radiostacja ta pracowała
tu do 19 sierpnia, kiedy to seria pocisków zapalających z „szafy” trafiła w dach
pałacu Raczyńskich powaŜnie go uszkadzając. Ranny został obsługujący radiostację radiotelegrafista „Biały” (Józef Miłosz), a kpr. „Koral” (Wacław Tarnowski) i sierŜ. „Malec” (Józef Kowalski) kontuzjowani. Radiostację przeniesiono wtedy na ul. Freta 11.
Dzięki tej radiostacji utrzymywano łączność z Londynem, informując
Rząd Rzeczpospolitej o sytuacji Powstania. Drogą radiową - via Londyn - porozumiewano się takŜe z dowódcą Powstania, płk. „Monterem”. Istniała zresztą takŜe łączność kanałowa, a nawet telefoniczna, kiedy to w kanale między
Starówka a Śródmieściem rozciągnięto kabel.
Tu trzeba stwierdzić, Ŝe Niemcy bardzo szybko zorientowali się, Ŝe Komenda Główna znajduje się na Długiej 7. Znalazło to nawet wyraz w meldunkach niemieckiego dowództwa z walk o Stare Miasto. Być moŜe Niemcy wiedzieli o miejscu postoju KG AK dzięki swoim agentom albo teŜ z zeznań wziętej do niewoli ludności cywilnej. Jest wielce prawdopodobne, Ŝe miejsce postoju „jakiegoś waŜnego sztabu” wykryli lotnicy, przelatujący nad Starym Miastem
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na bardzo małej wysokości i widzący wielokrotnie większe grupy uzbrojonych
powstańców na dziedzińcu Długiej 7 i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Nic
więc dziwnego, Ŝe po 13 sierpnia nasiliły się bombardowania i artyleryjski
ostrzał tego budynku. Stopniowo pałac Raczyńskich zamieniał się w ruinę.
Najpierw - po 19 sierpnia - opuszczono drugie piętro lewej oficyny, potem drugie piętro głównego korpusu. Od dawna nie było szyb w oknach, wyleciały teŜ
framugi. Dziedziniec był zasypany szkłem, odłamkami cegieł, gruzem i kawałkami tynku.
Wprawdzie proponowano dowódcy AK przejście do bezpieczniejszych
podziemi kościoła św. Jacka przy pobliskiej ul. Freta, ale gen. „Bór” odmówił.
W dalszym ciągu Komenda Główna funkcjonowała na Długiej 7. Tu odbywały
się codzienne narady z udziałem dowódcy Grupy Północ płk. „Wachnowskiego”, który miał swoje miejsce postoju na Długiej 24 w budynku Archiwum Akt
Dawnych, a potem we wspomnianych podziemiach kościoła św. Jacka.
Na Długiej 7 odbywały się teŜ codzienne spotkania mjr. „Gromskiego”
z pracownikami pism powstańczych, wychodzących na Starówce. Były to: „Wigry” - biuletyn informacyjny batalionu o tej samej nazwie, którego redakcja
mieściła się zresztą na Długiej 7, wydawane przez Zdzisława Dziekońskiego;
„Kurier Stołeczny”, będący organem Stronnictwa Pracy, wydawany przez
Ignacego Barskiego i Kazimierza Srudentowicza; „Powstaniec”, pismo zgrupowania mjr. „Roga”; „W walce”, pismo baonu «Łukasiński», wydawane przez
Edmunda Męclewskiego; „Warszawianka”, pismo Polskiej Partii Socjalistycznej redagowane przez Jana Rosnera; „śywią Bronią”, pismo Komendy Głównej Batalionów Chłopskich, redagowane przez Kazimierza Banacha.
Komenda Główna pozostawała na Długiej 7 do 26 sierpnia. Wtedy to,
w związku z ogólną sytuacją Starego Miasta, zapadła decyzja o przejściu kanałami do Śródmieścia. Wymarsz ten opisuje ppłk „Iron” (Felicjan Majorkiewicz) w swoich wspomnieniach Lata chmurne, lata dumne:
„Kilka minut po północy dowódca AK ze swoim sztabem, Delegat Rządu
ze swoim personelem, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, zostali poderwani po dwugodzinnym śnie ze swoich kwater.
Po sprawdzeniu, czy osobiste rzeczy zostały dokładnie zapakowane
w małe zawiniątka, wychodziliśmy kolejno grupami z gmachu b. Ministerstwa
Sprawiedliwości. Było nas 53 osoby.
Gen. „Bór” z adiutantem, „Soból” i „Bazyli” szli w pierwszej grupie. Przewodnikiem tej grupy był „Maks”.
W drugiej, której przewodnikiem była łączniczka „Zosia”, szedł płk „Filip”
z łącznikami Oddziału III sztabu: „Joanną”, „Wacką” i „Modestą”, ppłk Munio, ja
i inni, których sobie nie przypominam. Gen. „Grzegorz” szedł w ostatniej grupie.
W milczeniu opuszczaliśmy Stare Miasto. Doznawałem wraŜenia, jakbym opuszczał tonący statek. Powolnym krokiem zbliŜaliśmy się do placu Kra-
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sińskich, który znajdował się pod ostrzałem cekaemów nieprzyjaciela. Stanowiska jego były w odległości około 200 metrów. Wokół nas - poŜary. [...]
Posuwaliśmy się wzdłuŜ Długiej przy ciemno ceglanych poszarpanych
murach i zgliszczach, niemych świadkach powstańczego heroizmu. Zdawałem
sobie sprawę, iŜ dobytek 700 lat historii Warszawy legł w gruzach. Pozorną
martwotę i grozę palącej się staromiejskiej dzielnicy oŜywiały serie kaemów,
karabinów, rzadziej granatników. Zapalające się raz po raz rakiety, wystrzeliwane przez Niemców, wstrzymywały nasz powolny marsz. Wtedy przytulaliśmy się do murów czy zgliszcz i dopiero wtedy, kiedy rakieta opadła, ruszaliśmy dalej. Powoli dochodziliśmy do jednego z najpiękniejszych ongiś placów
stolicy. Minęliśmy poszczerbiony fronton kościoła Garnizonowego. Jeszcze
skok przez Miodową oraz Długą i cała nasza grupa osiągnęła róg Długiej i placu Krasińskich, czyli solidnie juŜ zbombardowany gmach b. Archiwum Akt
Dawnych. Usłyszałem pytanie wartownika o hasło...”
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28 sierpnia dowódca Grupy Północ płk „Wachnowski” - uzyskawszy na
to wcześniej zgodę KG AK oraz płk. „Montera” - wydał rozkaz podjęcia przygotowań do przebicia się ze Starówki do Śródmieścia. Uznał bowiem, Ŝe nie
moŜna ewakuować kanałami wszystkich rannych, a tym bardziej ludności cywilnej. NaleŜało więc - juŜ chociaŜby ze względów moralnych - podjąć próbę
uratowania tych rannych i cywilów od zemsty Niemców przez przeprowadzenie ich górą do powstańczej dzielnicy śródmiejskiej. Dwa wcześniejsze ataki
w rejonie Dworca Gdańskiego dowiodły, Ŝe nie ma Ŝadnych szans na przebicie się na śoliborz ze względu na bardzo silną niemiecką obsadę linii torów kolejowych.
Plan przebicia do Śródmieścia, opracowany w szczegółach przez szefa
sztabu Grupy Północ, ppłk. „Floriana” (Jana Lamersa), oraz oficera operacyjnego mjr. „Tomira” (Tadeusza Perdzyńskiego), przewidywał, Ŝe dwa specjalnie
w tym celu sformowane ugrupowania powstańcze - mjr. „Sosny” (Gustawa Billewicza) ppłk. „Radosława” uderzą z pozycji na ul. Długiej i Bielańskiej w kierunku pl. Bankowego, a potem - dalej - w stronę pl. śelaznej Bramy. W rejonie
ulicy Granicznej, a być moŜe jeszcze wcześniej, miało nastąpić połączenie
z idącymi na pomoc oddziałami Śródmieścia. W ten sposób powstałby - przynajmniej na kilka godzin - korytarz szerokości około 200 metrów, którym moŜna byłoby ewakuować znaczną część rannych, a takŜe ludność cywilną.
Plan całej tej akcji był przygotowywany przez dwie doby i został ostatecznie akceptowany przez płk. „Wachnowskiego” dopiero 30 sierpnia. Wcześniej uzgodniono ze Śródmieściem, Ŝe przebicie nastąpi o godzinie 1 w nocy
31 sierpnia, zostało więc niewiele czasu na przygotowania.
Nie będziemy tu przedstawiać wszystkich szczegółów tej akcji. Ograniczymy się jedynie do tych spraw, które dotyczą bezpośrednio szpitala na Długiej 7 bądź teŜ oddziałów kwaterujących w tym gmachu albo w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Dowództwo szpitala zostało powiadomione dopiero 30 sierpnia późnym
popołudniem czy nawet wczesnym wieczorem o planowanym przebiciu.
W szpitalu znajdowało się wtedy około 400 rannych, z czego znaczną część
stanowili tacy, którzy mogli poruszać się o własnych siłach, a więc nadawali
się do ewakuacji. Z pozostałych około 150 cięŜko rannych moŜna było zabrać
na noszach kilkudziesięciu. Trzeba było jednak zebrać odpowiedni sprzęt
i wyznaczyć ekipy noszowych. Lekarze przystąpili do dzielenia rannych i chorych na trzy kategorie - tych, którzy mogli iść samodzielnie, tych, których postanowiono zabrać na noszach, i wreszcie tych, których beznadziejny stan
zmuszał do pozostawienia na miejscu.
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Zdołano zebrać tylko kilkanaście par noszy. UŜywany do tej pory sprzęt
sanitarny był częściowo rozproszony albo uszkodzony, a więc nie zawsze
nadawał się do uŜytku. Zastanawiano się więc nad wykorzystaniem drzwi,
a nawet łóŜek, na których miano by przenieść rannych do Śródmieścia. Wykluczono jednak niemal od razu taką ewentualność, bowiem przenoszenie rannych ulicami zawalonymi gruzem było moŜliwe tylko przy uŜyciu noszy. Dodatkowa trudność wynikła z braku i dostatecznej liczby osób, które miałyby pełnić
rolę noszowych. Lekarze, pielęgniarki, sanitariuszki miały być przeznaczone
do przenoszenia sprzętu medycznego i prowadzenia tych rannych, którzy mogli sami poruszać się, ale zawsze przecieŜ wymagali opieki i podtrzymania
w chwili nagłej słabości. Zgłosiło się jednak sporo cywilów, którzy dowiedziawszy się, Ŝe „wojsko będzie przebijać się do Śródmieścia”, chciało zabrać się ze
szpitalem, nie byli bowiem pewni, czy w inny sposób moŜna będzie wydostać
się ze Starówki. Lekarze chętnie godzili się na to, bo uwaŜali, Ŝe przynajmniej
część rannych zostanie doniesiona do Śródmieścia.
Te przygotowania do generalnej ewakuacji szpitala zostały - w pozytywnym, ale teŜ negatywnym sensie - zakłócone przez sanitariuszki z poszczególnych oddziałów. Dowiedziawszy się o ewakuacji szpitala przybiegły tam, by
dopilnować zabrania swoich rannych kolegów, którymi zresztą opiekowały się
często do tej pory. W ten sposób zatarty został - i to znacznie - podział rannych na przeznaczonych do ewakuacji i zostających w szpitalu, w tym sensie,
Ŝe do ewakuacji przeznaczono większą, niŜ pierwotnie planowano, liczbę pacjentów. W niejednym przypadku sanitariuszki batalionowe postępowały
wbrew decyzji lekarzy, zabierając na swoją odpowiedzialność kolegów, których stan był rzeczywiście bardzo cięŜki. Ostatecznie w szpitalu mieli pozostać
juŜ tylko ci, których w Ŝaden sposób nie moŜna było uratować. Kilka sanitariuszek zgłosiło się ochotniczo, Ŝe pozostaną z nimi. Zniesiono ich do piwnic
i ulokowano w kilku pomieszczeniach, w nadziei, Ŝe w ten sposób stworzy im
się optymalne warunki przetrwania w najbliŜszych godzinach.
Około godziny 22 ze szpitala zaczęli wychodzić ranni, mogący poruszać
się samodzielnie. Potem przystąpiono do wynoszenia na noszach i paru łóŜkach cięŜej rannych. Przed gmachem uformowała się kolumna, która stopniowo przesunęła się w górę ul. Długiej, minęła pl. Krasińskich i dotarła w pobliŜe
pałacu Pod Czterema Wiatrami. Tu stwierdzono, Ŝe właściwie cała ul. Długa
na odcinku między pl. Krasińskich a Redutą Matki Boskiej jest zawalona wojskiem, rannymi i cywilami. Ci ostatni, wiedząc juŜ, Ŝe lada chwila zacznie się
przebijanie do Śródmieścia, nie chcieli przegapić tego momentu. Zdawali sobie bowiem sprawę, Ŝe jeśli w ogóle powstanie korytarz, to będzie on otwarty
przez bardzo krótki czas - moŜe godzinę, moŜe dwie, ale z pewnością nie dłuŜej.
Cywile nie tylko zatarasowali ulicę, uniemoŜliwiając, a w kaŜdym razie
bardzo utrudniając przemieszczanie wojska, ale jeszcze głośno porozumiewali
się ze sobą, nie zachowując elementarnych środków ostroŜności. Gdyby
Niemcy podjęli wtedy ostrzał z moździerzy, to nie ulega wątpliwości, Ŝe straty
wśród powstańców i cywilów byłyby ogromne.
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Atak był wprawdzie wyznaczony pierwotnie na godzinę 1 juŜ 31 sierpnia,
ale przygotowania doń trwały tak długo, Ŝe trzeba było przesunąć godzinę natarcia na trzecią. O godzinie 1.30 ruszyło jednak natarcie oddziałów ze Śródmieścia, które zyskały wprawdzie nieco terenu, ale nie zdołały na Ŝadnym odcinku przekroczyć ul. Chłodnej czy teŜ pl. śelaznej Bramy. Przez pewien czas
oddziały te zalegały pod nieprzyjacielskim ogniem, a potem - juŜ o świcie wróciły na podstawy wyjściowe.
Ten brak koordynacji miał fatalne następstwa. Kiedy wreszcie ruszyło
natarcie oddziałów staromiejskich, wszędzie napotkały one twardy opór nieprzyjaciela, nie tylko przygotowanego na taką ewentualność, ale wręcz oczekującego ataku. Dla niemieckiego dowództwa nie ulegało bowiem wątpliwości,
Ŝe atak ze Śródmieścia w kierunku oblęŜonej Starówki był zapowiedzią podobnej akcji ze Starego Miasta. Dodajmy, Ŝe o godzinie 2 kanałami przedostał
się na pl. Bankowy wydzielony oddział z batalionu «Czata», który daremnie
próbował zaskoczyć Niemców od tyłu. Po chwili zamieszania hitlerowcy przyszli do siebie i zlikwidowali niemal wszystkich powstańców, którzy wydostali
się włazem kanałowym na plac. Od tej pory niemieckie placówki były w pełnej
gotowości do odparcia powstańczego ataku. Co więcej, zostały wzmocnione
na taką ewentualność.
Natarcie oddziałów Starówki, podjęte o godzinie 2.30, załamało się po
chwilowych, lokalnych sukcesach. Tylko kompania «Rudy» z baonu «Zośka»
przebiła się przez niemiecką linię obronną na Bielańskiej i zaległszy w pobliskim kościele św. Antoniego, a potem w piwnicach jednego z domów mieszkalnych, zdołała po 24-godzinnym ukrywaniu przebić się do Śródmieścia. Inne
oddziały poniosły krwawe straty i wróciły na pozycje wyjściowe.
Około godziny 4, kiedy było juŜ wiadome, Ŝe natarcie nie powiodło się,
skierowano rannych z powrotem do ich dotychczasowych szpitali. Dotyczyło to
oczywiście takŜe szpitala przy Długiej 7. Część lŜej rannych nie powróciła tam
jednak, bo wolała dzielić los z kolegami z macierzystych oddziałów. Jeszcze
inni zmieszali się z ludnością cywilną zakładając, Ŝe bezpieczniej i łatwiej będzie wydostać się ze Starego Miasta na własną rękę.
Bezpośrednio po powrocie rannych do szpitala dr Adolf Falkowski polecił przystąpić do formowania grup lŜej rannych, których moŜna będzie odesłać
do Śródmieścia kanałami. Pierwsza taka grupa, licząca około 30 osób, prowadzona przez kilka sanitariuszek, odeszła tegoŜ wieczora i szczęśliwie dotarła
kanałami na ul. Warecką, gdzie moŜna juŜ było wyjść na powierzchnię. Następne grupy wysłano wczesnym rankiem 1 września i po południu tegoŜ dnia.
Tu trzeba dodać, Ŝe nie stosowano sztywnego podziału na poszczególne szpitale. Sanitariuszki ze szpitala „Pod Krzywą Latarnią” zabierały ze sobą takŜe
rannych z Długiej 7.
Przy okazji warto podkreślić wielką ofiarność większości sanitariuszek,
które wszelkimi sposobami starały się włączyć do grup ewakuacyjnych swoich
rannych kolegów. Na polecenie płk. „Tarły” komendanci poszczególnych szpitali musieli drastycznie eliminować z ewakuacji tych, których stan zdrowia był
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cięŜki. Było oczywiste, Ŝe do kanału nie mogą zejść ludzie, którzy mogliby zemdleć podczas trudnej podziemnej wędrówki i w ten sposób zablokować drogę
ewakuacji. Tak postępował m.in. dr „Morwa” ze szpitala przy Kilińskiego 3.
Trzeba jednak stwierdzić, Ŝe ci, których uznał za „niemoŜliwych do ewakuowania”, rzeczywiście zupełnie się do tego nie nadawali. Zdarzało się jednak,
Ŝe sanitariuszki na własną rękę zabierały cięŜko rannych kolegów, zobowiązując się na wszelkie sposoby, Ŝe doprowadzą ich kanałami do Śródmieścia,
„choćby trzeba było ich nieść na plecach”.
Przygotowania do wymarszu kanałami zabrały kilka godzin. Tym, którzy
ranni byli w ręce, przywiązywano je bandaŜami do tułowia. Sanitariuszki zaopatrywały swoich rannych w szerokie pasy wojskowe po to, aby później, juŜ
w kanałowych ciemnościach, moŜna było trzymać ich - a takŜe ciągnąć - właśnie za taki pas. Tym, którzy byli osłabieni upływem krwi albo długotrwałym leŜeniem, robiono wzmacniające zastrzyki w okolice serca. Dawano teŜ rannym
inne leki wzmacniające, byle tylko „postawić ich na nogi” i zapewnić jaką taką
formę fizyczną na te parę godzin kanałowej wędrówki.
Po wyprawieniu paru kilkudziesięcioosobowych grup dr Falkowski zarządził 1 września późnym wieczorem wymarsz szpitala. Tym razem chodziło
o lekarzy i kilkanaście sanitariuszek, a takŜe około 50 lŜej rannych. Cała ta
grupa zebrała się na dziedzińcu pałacu Raczyńskich, a następnie - starając się
zachować maksymalną ciszę - przeszła wzdłuŜ ruin ul. Długiej na pl. Krasińskich. Tam trzeba było czekać kilka godzin, aŜ wreszcie około godziny 2 w nocy - juŜ 2 września - Ŝandarmeria mjr. „Barry'ego” wydała zgodę na wejście do
kanału. Cała grupa bez specjalnych kłopotów dotarła w godzinach rannych do
Śródmieścia.
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Te kilka godzin przed świtem 2 września były dla personelu szpitala
i rannych pozostałych na Długiej 7 pełne napięcia. Wiedziano juŜ, Ŝe w pobliŜu
nie ma powstańców, Ŝe stopniowo dobiega końca ewakuacja przez właz kanałowy na pl. Krasińskich. Ranni, ze względu na stan zdrowia, nie mieli wyboru.
Musieli czekać na dalszy rozwój wydarzeń, na przyjście Niemców. Inaczej było
z sanitariuszkami, które wciąŜ mogły jeszcze przyłączyć się do ostatnich odchodzących kanałem oddziałów albo teŜ zmieszać z ludnością cywilną. Kilka
rzeczywiście tak uczyniło. Te jednak, które pozostały, zasługują na słowa najwyŜszego uznania.
„Mila”, przełoŜona staromiejskich sanitariuszek i parę jej podkomendnych, raz jeszcze sprawdziły, czy zatarte zostały ślady wojskowego charakteru
szpitala. Parokrotnie przebiegały sale na pierwszym piętrze i na parterze,
a takŜe piwnice, stanowczo Ŝądając od rannych, aby oddali broń, amunicję
i wszelkie elementy niemieckiego umundurowania bądź wyposaŜenia. Wiedziano dobrze, Ŝe wojskowe niemieckie buty, a tym bardziej panterka to wystarczający pretekst do rozstrzelania.
Zniszczone zostały takŜe wszelkie dokumenty szpitalne, takie jak listy
pacjentów, karty chorobowe, zarządzenia komendanta. Księga główna szpitala, zawierająca rejestr ponad 2 tys. rannych i chorych, którym udzielono tu
pomocy, została ukryta w klepisku jednej z piwnic, a następnie miejsce to zastawiono cięŜką beczką.
Widząc, Ŝe rannych jest bardzo wielu i Ŝe w dalszym ciągu znoszą ich
z okolicznych domów, „Mila” uznała, Ŝe ograniczony liczebnie personel szpitala nie będzie w stanie zapewnić im naleŜytej pomocy. Pobiegła więc na Długą
21 po dwie koleŜanki, „Alę” i „Zosię”, które zresztą juŜ wcześniej pełniły słuŜbę
sanitarną na Długiej 7.
„W bramie Długa 21, jak wychodziłyśmy - wspomina „Ala” - czekali ranni
i powstańcy. Było tam bardzo duŜo ludzi wśród ruin, wszyscy czekali na wejście do włazu. „Mila” szła pierwsza, „Zosia” i ja za nią. Doszłyśmy do barykady. Było przy niej tylko dwu powstańców, którzy dziwili się, Ŝe idziemy w przeciwnym kierunku niŜ w stronę włazu. Nie spotkałyśmy juŜ później nikogo, dotarłyśmy tak, samotnie, na Długą 7. Poszłam na swoją dawną salę w lewej oficynie na parterze. Było tak duŜo rannych, Ŝe trudno mi było nawet się poruszać, leŜeli na noszach, na podłodze, jeden obok drugiego. Byłam z nimi cały
czas na sali. Pamiętam, Ŝe wyszłam po coś na podwórko i spotkałam tam lekarza. Wiem, Ŝe zwracałam się do niego o jakąś pomoc, ale on nawet nie wysłuchał, co mówię, spieszył się, Ŝeby iść do Śródmieścia. Pamiętam, Ŝe ktoś
powiedział, Ŝe nie ma juŜ Ŝadnego lekarza”.
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Informacja ta nie jest ścisła. W tylnej oficynie pałacu Raczyńskich pozostał prof. Tomaszewicz, cierpiący na cięŜkie zapalenie płuc i mający 39 stopni
gorączki. Stan zdrowia i wiek nie pozwalał mu odejść kanałami do Śródmieścia. Nie mógł jednak równieŜ - przynajmniej w najbliŜszym czasie - słuŜyć
pomocą rannym. Została przy nim Ŝona, dr Zofia Tomaszewicz. Pozostał równieŜ dr Edward Kowalski, który w tych cięŜkich chwilach wraz z „Milą” zawiadywał szpitalem. Około godziny 3 powrócił do szpitala dr Leopold Krauze.
Przeznaczony do ewakuacji, stawił się na pl. Krasińskich, zszedł nawet z personelem medycznym do kanałów, ale tam uznał, Ŝe jego miejsce jest mimo
wszystko w szpitalu na Długiej 7. Przed nim szła Ŝona, Zofia. Nie powiadomił
jej o swojej decyzji, chciał bowiem, by uratowała się ze względu na córkę. Zofia Krauze zorientowała się jednak w parę minut potem, Ŝe nie ma za nią męŜa.
„Odpowiedziano mi - wspomina - Ŝe dr Krauze wrócił na Długą do szpitala, bo ktoś powiedział, Ŝe przyniesiono tam nowy transport rannych.
- Pani nie pozwolił zawiadomić, ma pani szczęście! Uratuje się pani!
Stanęłam przeraŜona - wrócił beze mnie! PoniewaŜ szliśmy gęsiego, cały szereg ludzi zatrzymał się za mną.
- Naprzód, naprzód! - krzyczano.
Nie pójdę - powiedziałam i zaczęłam się cofać, na wpół leŜąc na wklęsłej ścianie kanału. Wymyślano mi od głupich bab, wariatek, Ŝe idę na niechybną śmierć, Ŝe zatkałam przejście, skakano przeze mnie, a ja uparcie posuwałam się wstecz w śliskim błocie. Trwało to długo, ale doszłam z powrotem
do drabiny włazu i krzyknęłam do Ŝołnierzy:
Wychodzę, zatrzymajcie się na chwilę, bo inaczej zostanę w kanale
i uniemoŜliwię wam przejście!
Wyciągnięto mnie, poszłam na Długą, weszłam do naszych piwnic i zobaczyłam przy stole w zakrwawionym fartuchu operującego męŜa. Byliśmy razem, a to najwaŜniejsze!”
Dochodziła juŜ godzina 8, kiedy pierwsi Ŝołnierze niemieccy dotarli do
szpitala. Posuwali się bardzo wolno i ostroŜnie Podwalem, przeskakując od
domu do domu, w kaŜdej chwili oczekując powstańczych strzałów. Nie jest
zresztą wykluczone, Ŝe pojedynczy powstańcy, zdesperowani i gotowi polec
z bronią w ręku, stawiali im opór, a ich likwidacja wymagała trochę czasu.
Niemcy dotarli na teren szpitala bramą przez Podwale. Równocześnie przez
Kilińskiego znaleźli się na Długiej. Spotkanie z tą czołówką relacjonuje sanitariuszka „Blanka” (Barbara Greloff), z 5 kompanii baonu «Kiliński». Przeniósłszy
1 września wieczorem powierzonych jej opiece rannych do szpitala na Długą
7, sama spędziła tę noc w kamienicy przy Długiej 8, gdzie zajęła się przygotowaniem herbaty i jakiegoś posiłku.
„W bramie frontowej domu Długa 8 stoją lokatorzy. Pytam ich:
- Jak tam, spokojnie?
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- Spokój - odpowiadają - i cisza.
Powoli wychylam się z bramy i sama badam teren. Oglądam się w lewo
i w prawo, ulica pusta i przeraźliwie cicho. Kilka szybkich kroków do przodu
i nagle w połowie jezdni zamieram z przeraŜenia. Są, widzę ich, z ulicy Kilińskiego kiwają do mnie ręką. Jest ich trzech. Niemcy czy Ukraińcy? Nie strzelają, dają znaki, ale karabiny mają gotowe do strzału. Mierzę wzrokiem odległość do bramy szpitala. Nie przeskoczę. Przed wejściem skwerek, duŜa przestrzeń niczym nie osłonięta. Z powrotem do bramy - nie ma mowy, jestem
w polu ostrzału. Na mój jeden ruch do przodu lub tyłu będą strzelać. Dochodzi
mnie szept czy syk:
- Idi siuda, idi.
To Ukraińcy. Myślę błyskawicznie. Jestem po cywilnemu. Mam na sobie
czerwoną sukienkę, w której rozpoczęłam Powstanie i pewnie w niej zakończę. Opanowuję w sobie piekielny, przeraźliwy strach. Idę w ich stronę.
- Bandit? - pytają.
- Nie Bandit - odpowiadam po polsku - w tym szpitalu jest mój mąŜ. Niosę dla niego herbatę...
Butelka, którą trzymam w ręku, leci z brzękiem na bruk. Rewidują mnie
bardzo wprawnie i błyskawicznie zabierają zegarek, pierścionek, odchylają
bluzkę przy szyi i zdzierają jednym ruchem złoty łańcuszek z medalikiem.
Z głębi ulicy Kilińskiego idzie w naszą stronę oficer Wehrmachtu. Ukraińcy
usłuŜnie stanęli z boku, z mojej prawej strony.
- Banditen, Banditen, wo sind die Banditen? - pyta. Odpowiadam niepewną, szkolną niemczyzną:
tal.

- Kein Banditen. Mein Man hier in Krankenhaus - pokazuję ręką na szpi-

- Banditen, nie ma? - zatacza ręką duŜy łuk - n i e m a ? Powtarza po
polsku, widać ma wątpliwości do mojej znajomości języka niemieckiego. Nadlatują samoloty, duŜo, nie liczę ich, słyszę szum, patrzę przez sekundę do góry, a potem znowu podnoszę bezczelnie wzrok na oficera.
- Schnell sag! - krzyczy, patrząc równieŜ na pikujące samoloty - Schnell!
Schnell! Keine Banditen? - znowu ruch ręką dookoła.
- Keine - mówię głośno - keine!
Wystrzela szybkim ruchem w powietrze trzy rakiety. Samoloty robią
jeszcze jedno okrąŜenie nad szpitalem, nad nami i odlatują. Oficer podsuwa
mi pod oczy rękę z zegarkiem.
- Eine Stunde - mówi - Alle raus!
Kolejny, nie wiem juŜ który ruch ręki dookoła. Palcem drugiej ręki puka
w zegarek.
- Nach eine Stunde alle erschossen!
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- Rostrelajem! - podpowiada usłuŜnie Ukrainiec.
Oficer popycha mnie w kierunku bramy, z której przed chwilą wyszłam.
Nie oglądam się za siebie. Nie strzelają mi w plecy. Dochodzę Ŝywa i cała do
bramy Długa 8.”
Wejście Niemców do szpitala dobrze zapamiętała „Ala”, która znajdowała się wtedy na podwórzu wraz z kilku innymi sanitariuszkami. Weszli bramą
od strony ul. Długiej z bronią gotową do strzału. Byli to zapewne ci sami Ukraińcy, którzy chwilę przedtem obrabowali „Blankę”. Zapewne towarzyszył im
równieŜ wspomniany juŜ oficer Wehrmachtu. Jedna z sanitariuszek odruchowo
spojrzała na zegarek i głośno powiedziała:
- Za dziesięć ósma.
Oficer rozkazał sanitariuszkom, aby pozostały w miejscu, nie wracały do
pomieszczeń szpitalnych. Kiedy nadbiegli następni Ukraińcy i grupa esesmanów, wydał im polecenie, aby natychmiast rozpostarli na podwórzu wielką
czerwoną flagę z czarną swastyką. Był ta znak dla samolotów, Ŝe ten budynek
jest juŜ w rękach niemieckich i Ŝe nie moŜna tu zrzucać bomb. Zaraz potem
Niemcy przystąpili da szczegółowych oględzin szpitala. Chcieli zorientować
się, czy nie znajdują się tam powstańcy, gotowi jeszcze walczyć. Nie mieli natomiast wątpliwości, Ŝe jest to szpital wojskowy. Po miesiącu walk o Stare
Miasta trudno było przypuszczać, Ŝe został się jakiś szpital przeznaczany wyłącznie dla cywilów. Jeśli teraz przebiegali sale, to przede wszystkim po to, by
uzyskać oczywiste potwierdzenie swoich domysłów. Nie znaleźli wprawdzie
broni ani niemieckich części umundurowania, ale zobaczyli kilku młodych ludzi
z ranami, które musiały być odniesione w walce, a nie w wyniku bombardowania, zasypania gruzami czy teŜ poparzenia od bomb zapalających.
Krystyna Brudzińska, która pełniła słuŜbę w jednej z sal pierwszego piętra, pamięta, Ŝe znajdowało się tam trzech rannych. Byli to: piętnastoletni
chłopiec z twarzą rozbitą pociskiem rozpryskowym, leŜący na jedynym łóŜku,
ppor. „Bulion” (NN) z przestrzałem klatki piersiowej, oparty o przewrócone
krzesła, co pozwalała mu siedzieć, oraz leŜący obok niego na podłodze sierŜ.
„DuŜy” (NN) z cięŜką raną nogi. Tych trzech Niemcy zastrzelili zaraz po wejściu da szpitala.
Oficer dowodzący pierwszymi grupami Niemców i Ukraińców (były to jakieś pododdziały brygady Dirlewangera i zapewne pułku «AzerbejdŜan») rozkazał zebrać personel medyczny na podwórzu, wokół rozciągniętej juŜ flagi.
Przeprowadził coś w rodzaju przesłuchania, dopytując się o to, co stało się
z powstańcami i czy w tym szpitalu leŜą ranni powstańcy. Dr Kowalski - wiedząc doskonale, Ŝe mistyfikacja ze szpitalem cywilnym nie moŜe się udać odpowiedział, Ŝe jako lekarz czuł się w obowiązku udzielać pomocy wszystkim, którzy jej potrzebowali, w tym takŜe rannym jeńcom niemieckim.
W tym czasie Niemcy wypędzali juŜ ludność cywilną z zajętych przez
siebie ulic, a więc z Podwala, Kilińskiego i Długiej. Rzecz zdumiewająca, ale
w tym morzu gruzów, jakim było Stare Miasto, przetrwało do 2 września wielu
jego mieszkańców i uchodźców z innych dzielnic. Ich liczbę ocenia się na 35
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tys. Nie ulega wątpliwości, Ŝe kilka tysięcy takich cywilów znalazła się na
Podwalu, gdzie sformowano kolumnę marszową, a następnie bijąc i przeklinając, popędzano ich w kierunku pl. Zamkowego.
Oficer dowodzący w szpitalu na Długiej 7 wydał rozkaz natychmiastowego opuszczenia gmachu personelowi medycznemu i lŜej rannym. Uczyniła
ta większość sanitariuszek, kierując się na Podwale i dalej ku pl. Zamkowemu.
Wraz z nimi wyszła grupa kilkudziesięciu takich rannych, którzy mogli poruszać się o własnych siłach. Podobnie była zresztą z sanitariuszkami i lŜej rannymi ze szpitali „Pod Krzywą Latarnią” i „Czarnym Łabędziem”.
Oficerowi niemieckiemu zameldowano jednak, Ŝe w pobliskich budynkach, m.in. po parzystej stronie Długiej i na Podwalu, pozostało wielu cięŜka
rannych. Po chwili namysłu oficer ten wydał rozkaz ściągnięcia ich na Długą 7.
Być moŜe zresztą nie był to formalny rozkaz dołączenia owych rannych do
szpitala, a tylko zezwolenie sanitariuszkom, aby - jeśli juŜ tego bardzo pragną
- przeniosły na Długą 7 rannych i chorych z okolicznych domów.
W szpitalu pozostał kapelan ksiądz Tomasz Rostworowski. Kiedy powiedziano mu, Ŝe pojawili się juŜ Niemcy, wyszedł do nich w ornacie, w nadziei, Ŝe w ten sposób skłoni ich do zachowywania się w sposób cywilizowany.
Teraz, kiedy zaczęto ściągać rannych z okolicy, udał się do domu przy Kilińskiego 1, gdzie mieścił się niewielki szpitalik baonu «Wigry». Był przecieŜ takŜe kapelanem tego oddziału. Zastał tam trzy sanitariuszki: „Wisię” (Jadwigę
Konopacką), „Pająk” (Barbarę Piotrowską) i „Jankę” (Janinę Gruszczyńską).
„Pająk” i „Janka” w ostatniej chwili zdecydowały się pozostać na Starówce i 2
września około godziny 3 nad ranem powróciły na Kilińskiego spod włazu, do
którego właśnie wchodzili ich koledzy. Po prostu uznały, Ŝe nie moŜna pozostawić na pastwę losu rannych „wigierczyków”, którzy do tej pory byli powierzeni ich opiece. Trzeba tu jasno powiedzieć, Ŝe na coś takiego nie zdecydowały się sanitariuszki innych powstańczych oddziałów.
Na ul. Kilińskiego Niemcy weszli godzinę wcześniej niŜ na Długą 7. Natychmiast teŜ zaczęli wyganiać ludność cywilną kierując ją ku pl. Zamkowemu
i zapowiadając Ŝe tam będzie szczegółowa rewizja. Najwidoczniej spodziewali
się jeszcze walk z powstańcami i sami nie czuli się na tyle bezpiecznie, by zająć się przede wszystkim rabunkiem. Pod opieką trzech „wigierskich” sanitariuszek znajdowało się pięciu rannych. Nie było mowy, aby którykolwiek z nich
mógł samodzielnie chodzić. KaŜdy wymagał stałej pomocy, nieustannego podtrzymywania i tylko w takich warunkach miałby szanse dojść do pl. Zamkowego. Kiedy dziewczęta zastanawiały się, co począć, nadszedł ks. Rostworowski
i poradził im, aby zaniosły rannych na Długą 7.
Sanitariuszki przeniosły kolejno do szpitala „Stasiuka” (Stanisława Olejnika), „Roberta” (Tomasza Russanowskiego), „Klechę'''' (Tadeusza Suskiego)
- wszyscy trzej byli „wigierczykami” z kompanii szturmowej - „Ikara” (Jerzego
Szymańskiego) z baonu «Zośka» oraz Kazimierę Świderską, zaprzyjaźnioną
z poległą kilka dni wcześniej Ewą Faryaszewską. Całą piątkę umieszczono na
pierwszym piętrze, w sali na wprost wejścia z klatki schodowej, po przejściu
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hallu. Dziś w pomieszczeniu tym, podzielonym po wojnie na dwa mniejsze,
urzęduje kierownik Pracowni Naukowej AGAD.
Rannych ulokowano jak najdalej od drzwi, a to dlatego, by nie rzucali się
w oczy Niemcom. Sanitariuszki „wigierskie” miały teraz dłuŜszą chwilę spokoju, którą starały się wykorzystać na znalezienie jakiegoś poŜywienia. „Pająk”
i „Janka” - wyraźnie odwaŜniejsze i bardziej przedsiębiorcze w tych wyjątkowo
trudnych warunkach - zaczęły krąŜyć po szpitalu, a nawet po jego najbliŜszej
okolicy. Miały na sobie cywilne ubrania - panterki zrzuciły jeszcze w nocy a ktoś dał im „na wszelki wypadek” białe fartuchy i opaski z czerwonym krzyŜem PCK. W czasie tych poszukiwań - ku swemu zaskoczeniu, ale równieŜ uldze - parokrotnie spotykały się z Ŝyczliwością Ŝołnierzy Wehrmachtu. Byli to w
większości Ślązacy, którzy wtykali im jakieś suchary czy słodycze, paczki papierosów, a nawet butelkę wina ze słowami „Fur Kranken”. Kilku takich Ślązaków zaprowadziło je na Kilińskiego 5, gdzie znajdował się rozbity punkt opatrunkowy. Tu mogły zabrać do fartuchów lekarstwa, bandaŜe i watę. „Szkoda,
aby to się spaliło, a dla rannych się przyda” - powiedział jeden z nich. Inny,
kiedy nie było obok kolegów, stwierdził: „Ja jestem Ślązak, teŜ Polak, niech się
pani nie martwi, Polska i tak będzie”.
Kiedy „Pająk” i „Janka” wróciły na Długą 7, spotkały tam znowu ks. Rostworowskiego. Wyraźnie przygnębiony, jakby bezradny wobec przytłaczających go wydarzeń, powiedział im, Ŝe na Kilińskiego 3 znajduje się jeszcze
grupa rannych z baonu «Gustaw», którymi do tej pory nikt się nie zajął. Ranni
leŜą w oficynie, której górne piętra juŜ płoną. On sam próbował tam dotrzeć,
ale nie pozwolili mu na to Niemcy.
Obie sanitariuszki biegną więc na Kilińskiego 3. Przez dłuŜszą chwilę
muszą przełamywać opór esesmanów, którzy mają najwyraźniej ochotę dobić
rannych. „Janka”, która dobrze znała niemiecki, potrafiła jednak wymusić na
nich zgodę na zabranie rannych. Teraz wchodzą ostroŜnie do pomieszczeń
parterowych, a potem piwnic. Ewakuacja ma dramatyczny przebieg. Tak oto
opisuje ją „Pająk”:
„Ogień na Kilińskiego 3 dociera juŜ do pierwszego piętra. W piwnicach
jest jeszcze kilkunastu harcerzy od «Gustawa», a w sąsiednim domu trzy osoby, między nimi łączniczka „Kozak” z amputowaną nogą. Ta ostatnia w bardzo
kiepskim stanie na skutek zakaŜenia tęŜcem. Dojście do niej jest zawiłe, poprzez kręte, ciemne korytarze, opustoszałe piwnice.
Na szczęście napatoczył się jakiś podoficer Wehrmachtu z latarką.
Oświetla nam drogę. Pierwsze trzy osoby pozostawiamy w bramie wychodzącej na Podwale. W następnej kolejności wynosimy chłopców od „Gustawa”.
LeŜą w piwnicach oficyny. Z podwórza schodzimy w dół. Zapalona zapałka
oświetla mroczne wnętrze. Piwnice jedna za drugą ciągną się wzdłuŜ długiego
korytarza. Ranni, pozostawieni wśród najgłębszych ciemności, zachowują
grobowe milczenie. Nie chcą zdradzić swojej obecności przed Niemcami. Dopiero po chwili, słysząc nasze nawoływania, odzywają się. Zjawienie się pol-
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skich sanitariuszek w białych fartuchach, z opaskami Czerwonego KrzyŜa na
rękawie traktują jako wybawienie.
KaŜdy chce jak najprędzej dostać się do szpitala. Obchodzimy wszystkie
piwnice, aby sprawdzić, ilu ich jest. Okazuje się, Ŝe kilkunastu. Wszyscy cięŜko ranni z postrzałami brzucha, nóg, piersi. Jednym słowem ci, którzy nie mogli być ewakuowani do Śródmieścia. Wynosimy ich po kolei. Prawie po omacku układamy na noszach. Zapałki zapalają się i zaraz gasną. Zdarza się, Ŝe
chwytamy właśnie za zranioną kończynę. Dochodzi nas wtedy syk bólu,
a czasem przekleństwo. Staramy się, jak najmniej uraŜać, ale czy to jest
w tych warunkach w ogóle moŜliwe? Na szczęście Niemiec z latarką znowu
zjawia się w pobliŜu i tym razem nie odmawia pomocy. NajcięŜsze do przejścia są schody. Podczas gdy pierwsza idzie prawie przygięta do ziemi, druga
stara się windować rannego jak najwyŜej, aby się nie zsunął z noszy.
Rannych układamy wprost przed wejściem do budynku, na usypisku
gruzów. Nie ma czasu na transportowanie kaŜdego z osobna do szpitala.
Trzeba się spieszyć, gdyŜ ogień rozprzestrzenia się coraz bardziej. Pali się juŜ
pierwsze piętro, dym kotłuje się nad leŜącymi, iskry sypią się na ich głowy.
A oni w okrwawionych bandaŜach, w bieliźnie, niektórzy do połowy nadzy nawet nie proszą o pomoc, sami próbują się czołgać, byle dalej od nieznośnego
Ŝaru. Jedni podciągają się na łokciach, drudzy w jakiś inny sposób popychają
ciało, jak kto moŜe. Są między nimi piętnasto - szesnastoletni chłopcy, dzieci
prawie.
Serce się łamie na ten widok. CóŜ za ogrom ludzkiego nieszczęścia. Ale
Niemców to nie wzrusza. Natrząsają się z nich, wymachują pistoletami, wymyślają od bandytów. Na razie nie strzelają. MoŜe ich powstrzymuje nasza obecność? Po kolei, częściowo na kocach, częściowo na noszach, przenosimy
wszystkich do bramy na Kilińskiego 1. Stąd do szpitala juŜ niedaleko. Ten
ostatni etap wydaje się nam najłatwiejszy, mimo Ŝe jesteśmy nieludzko zmęczone. Czujemy drŜenie wszystkich mięśni, dłonie mamy popuchnięte od
dźwigania. Serce wali jak młotem, podchodzi do gardła, zatyka oddech”,
„Pająk” i „Janka” przeniosły najpierw na teren szpitala najcięŜej rannego
„Firleja” i chcąc zyskać na czasie złoŜyły go w bramie wjazdowej przy Długiej
7. Wróciły następnie po „Kruka” i jeszcze jednego rannego, którego nazwiska
nie sposób juŜ ustalić. Ów nie znany nam ranny został zaniesiony na noszach,
natomiast „Kruk” nie chcąc dłuŜej czekać, kuśtykał obok trzymając się ramienia jednej z sanitariuszek. Wiedząc Ŝe Niemcy i Ukraińcy zabijają wszystkich
u których znajdą jakiekolwiek wojskowe wyposaŜenie, nie wdział butów i
zszedł tylko w skarpetkach. „Kruka” i tego drugiego złoŜono w bramie szpitalnej od strony Podwala. Dziewczęta wróciły na Kilińskiego 3, ale dalszą ewakuację rannych przerwały dramatyczne wydarzenia w samym szpitalu.
Ściąganie rannych na Długą 7 objęło równieŜ inne okoliczne punkty.
„Janka” (Janina Kwiatkowska) była sanitariuszką w niewielkim szpitaliku przy
Długiej 16. Kiedy powstańcy odchodzili ze Starówki, zdecydowała się pozostać
ze względu na ranną siostrę, Irenę, („Joannę”), sanitariuszkę z kompanii «An-
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na» baonu «Gustaw». Wobec tego powierzono jej takŜe opiekę nad dwoma
innymi szpitalikami przy Długiej 10 i Długiej 20. Wieczorem 1 września przystąpiła więc do zacierania wszelkich śladów wojskowego charakteru tych szpitalików. Rannym odebrano broń, ukryto ich dokumenty, zamieniono mundury
na ubrania cywilne. Sprowadzono dwie rodzące kobiety, przyjęto grupkę chorych i rannych cywilów. Nad wejściem do kamienicy przy Długiej 16 umieszczono napis: „Rejonowy Szpital Ubezpieczalni Społecznej” z odpowiednim
tłumaczeniem w języku niemieckim.
W nocy z 1 na 2 września szpitalik zaczął się palić od eksplozji pocisku
z granatnika. Rannych trzeba było wynieść na zewnątrz, chwilowo ułoŜono ich
na bazaltowej kostce ul. Długiej. Rankiem 2 września „Janka” uzyskała zgodę
na ulokowanie swoich rannych - w liczbie 30 - w szpitalu przy Długiej 7. Kiedy
jednak zaczęła tam kierować swoich pacjentów, w bramie pałacu Raczyńskich
stał juŜ niemiecki wartownik.
Niemcy zezwolili „Jance” na rozmieszczenie rannych w salach pierwszego piętra, gdzie znalazła się teŜ „Joanna”, Zwrócili jednak uwagę na „Bobika” (Leona Bąkiewicza) kilkunastoletniego chłopca, spełniającego do tej pory
rolę noszowego w jednym ze szpitali, który był najwidoczniej ranny od kuli.
Kazali zostawić go na noszach w bramie wejściowej, po lewej stronie sklepionego przejazdu.
To ściąganie rannych z okolicy trwało co najmniej do godziny 12.30.
W tym czasie w samym szpitalu przy Długiej 7 sytuacja w pewnym sensie
ustabilizowała się. Nie było nowych przypadków mordowania rannych, choć
oczywiście panował stan napięcia. Około godziny 12 „Mila” otrzymała zgodę
na rozdanie rannym przygotowanego właśnie obiadu. Co pewien czas przez
sale przechodzili oficerowie niemieccy z róŜnych jednostek, które zmieniały się
w najbliŜszym sąsiedztwie. Jedni dosyć pobieŜnie interesowali się leŜącymi,
najwyraźniej nie zajmował ich problem szpitala. Być moŜe szukali pomieszczenia na zakwaterowanie swoich oddziałów. Inni przeciwnie, starali się znaleźć „oczywiste dowody” udziału rannych w walce, tak aby cały szpital moŜna
było uznać za wojskowy - a więc „bandycki” - i tym samym poddać eksterminacji. Niektórzy z Niemców, odpowiadając na nerwowe zapytania sanitariuszek, zapewniali, Ŝe szpital „będzie ewakuowany” i Ŝe w najbliŜszym czasie
dostarczone zostaną odpowiednie środki transportowe i medyczne.
Sytuacja zmieniła się radykalnie wczesnym popołudniem. Dokładnej godziny nie sposób juŜ ustalić. Jedne relacje mówią, Ŝe nastąpiło to około godziny 13, inne przesuwają tragiczne wydarzenia na 14. Wtedy właśnie od strony
pl. Krasińskich ul. Długą przybył rozwścieczony do najwyŜszego stopnia oficer
SS, którego - według relacji ks.”Tomasza” podkomendni nazywali kapitanem
Kotschke. Miał dwa krzyŜe i dwie baretki na piersi. Wbiegł na dziedziniec pałacu Raczyńskich i donośnym głosem nakazał „oczyszczenie budynku” w ciągu
10 minut. Natychmiast teŜ esesmani i Ukraińcy rozbiegli się po wszystkich
kondygnacjach, brutalnie usuwając na podwórze pozostałe jeszcze nieliczne
sanitariuszki. Te, zorientowawszy się w mgnieniu oka, Ŝe za chwilę stanie się
coś strasznego, próbowały zabrać ze sobą takich rannych, którzy byli w stanie
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z ich pomocą zejść na dół. W ten sposób „Janka” wyprowadziła na dziedziniec
swą siostrę „Joannę”. Takich przypadków było oczywiście więcej, a wliczywszy
w to rannych, którzy wyszli o własnych siłach, moŜna powiedzieć, Ŝe na podwórzu znalazło się ich kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu.
Irena Faryaszewska, która opiekowała się ranną Kazimierą Swiderską,
zeszła na podwórze, by umyć basen. Zdołała jeszcze wrócić na górę i wejść
do sali, gdzie leŜała Kazia. Sama ranna, nie była w stanie zabrać jej czy teŜ
moŜe nie miała na to dosyć odwagi. „Podeszłam do Kazi, która z uśmiechem
spytała: „Co, ciociu?”. Pocałowałam ją w czoło, zrobiłam leciutko znak krzyŜa
i powiedziałam: „Nic, Kaziu, muszę zejść na dół”.
Po chwili Niemcy - zapewne na rozkaz Kotschkego - zablokowali wejście z bramy wjazdowej na górne kondygnacje pałacu. Niektóre sanitariuszki
desperacko próbowały tam wedrzeć się. Reakcja Niemców była róŜna. Niektórzy pozwalali na to, inni zagradzali drogę ramionami i stanowczo, ale teŜ
z pewnym współczuciem, nakazywali, aby dziewczęta wracały na podwórze.
Jeszcze inni brutalnie odpychali je, nie szczędząc kopniaków.
Teraz zaczęły się strzały, właściwie na wszystkich kondygnacjach równocześnie. Niemcy i Ukraińcy byli juŜ wszędzie, w piwnicach, na parterze, na
pierwszym i drugim piętrze. Wszędzie teŜ dochodziło do tych samych zbrodni zabijania rannych strzałami z pistoletów i schmeisserów. Odbywało się to
w szczególnie brutalny sposób, z oczywistą, zwierzęcą chęcią zadania dodatkowych cierpień, wywołania przeraŜenia i poniŜenia w ostatnich chwilach Ŝycia.
„Do sali pierwszego piętra, w której leŜeli ranni, przylegał pusty pokoik wspomina „Janka” - Byłam nieludzko zmęczona i mimo niepewnej sytuacji postanowiłam chwilę odpocząć. PołoŜyłam się na rozłoŜonym na podłodze kocu.
Na moje szczęście nie zdąŜyłam zasnąć, sen ten mógłby być wieczny.
Na dole zaczęło się coś dziać. Oprzytomniałam natychmiast i podeszłam do okna. Przed sobą miałam widok na całą ulicę Długą. Od Kilińskiego
prawie do Miodowej - jedno wielkie morze ognia. NajbliŜszy dom na Długiej 9
wyglądał jak płonąca Ŝagiew. Płomienie dotykają niemal naszych murów, zaglądają dusznym oddechem do okien. LeŜąca przy oknie ranna kobieta krzyczy nieludzkim głosem. Oceniając sytuację z okna pierwszego piętra, spostrzegam nagle przybyłego nie wiadomo skąd oficera SS. Nie widzę insygniów, wnioskuję jednak z jego zachowania, Ŝe jest wyŜszy szarŜą i podporządkowuje sobie wszystko i wszystkich. Spod typowo oficerskiej czapy wymykają się kosmyki rudych włosów. Wyciągnął rękę i spojrzał na zegarek. Odgadłam raczej, niŜ dosłyszałam, groźny dla nas rozkaz. Zbiegłam na dół do
bramy. Niemal potknęłam się o leŜącego na ziemi „Bobika”. Ominęłam go.
W tym samym momencie zatrzymał mnie jakiś Ŝołnierz z SS, Ŝądając świecy.
Dziwiąc się w duchu, po co mu jest potrzebna, odpowiedziałam, Ŝe nie rozumiem, i odeszłam szybko w głąb dziedzińca Zatrzymałam się przy murze,
oniemiała ze strachu i zdumienia.
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W środku czworokątnego podwórza szpitalnego leŜała rozłoŜona na
ziemi ogromna czarna swastyka na czerwonym tle. Materiał był naciągnięty jak
struna. Dookoła flagi spędzono siostry z całego szpitala i ustawiono szeregiem. Pomyślałam, Ŝe teraz będą pewnie rozstrzeliwać. Jednocześnie spostrzegłam, jak Ŝołnierze formacji SS zaczęli rzucać granaty do piwnic. Zrozumiałam nagle, w jakim celu potrzebne im były świece. Piwnice, mimo dnia, były mroczne.
Zrzuciłam biały fartuch i wróciłam do swoich rannych na pierwsze piętro.
Tu juŜ rozgrywała się ostatnia tragedia. Otarłam się o Ŝołnierza z pistoletem
w dłoni, który dobijał naszych rannych. Na sali zobaczyłam teraz Ninkę przy
rannym męŜu, podchorąŜym „Jurze” i „Monikę” obok mjr. „Zdana”. „Trzeba
szybko wynosić kogo się da” - powiedziała „Monika”, taszcząc rannego w nogę
majora. Podbiegłam do „Joanny”, dźwignęłam ją rozhisteryzowaną z bólu
i strachu.
Jednocześnie zobaczyłam najtragiczniejszą scenę tego dnia. Maleńka
Ninka, broniąca męŜa przed hitlerowską kulą. Uczepiła się ręki Niemca, nie
pozwalając mu strzelać. Wreszcie padł strzał, przeznaczony dla leŜącego „Jura”, drugi strzał otrzymała wierna Ŝona. Martwe ciało Ninki osunęło się na
zwłoki męŜa. Wychodząc, musiałam przejść obok leŜących. Minęłam ich szybko, wydostałam się jakoś z tego piekła na klatkę schodową, którą Niemcy juŜ
podpalali, rzucając szmaty nasycone benzyną”.
„Klima” (NN) ze 104 kompanii syndykalistów, która z grupą rannych znalazła się na Długiej 7 wieczorem 1 września, przebywała w tym czasie na drugim piętrze z dwiema młodymi sanitariuszkami. Personelowi lekarskiemu i siostrom rozkazano zejść na podwórze. Ona sama pozostała jednak wśród rannych. Po chwili z podwórza zaczęły dochodzić krzyki Niemców, wymyślających
zgromadzonym. Jeszcze później zaczęły się eksplozje granatów, „Klima” zorientowała się, Ŝe są głuche, dochodzą więc z zamkniętych pomieszczeń piwnicznych. Rozlegały się teŜ krzyki rannych, nie było wątpliwości, Ŝe Niemcy
przystąpili do likwidacji szpitala.
„Na sali było zupełnie cicho, wszyscy mieliśmy przeczucie, Ŝe oto juŜ zaraz nastąpi to najstraszniejsze. W tej ciszy szczególnie głośno rozległ się na
schodach tupot podkutych Ŝołnierskich butów. Niemcy biegli juŜ na górę. Do
naszej sali wpadło kilku Ŝołnierzy, dwu esesmanów, Ukraińcy i własowiec. Kilkakrotnie krzyknęli po polsku: „Wstać”.
Nie było nikogo na sali, kto mógłby ten rozkaz wykonać. Tylko tu i tam
ledwie uniosła się czyjaś głowa i zaraz opadła bezwładnie. Jeden z esesmanów z pistoletem w ręku ruszył między leŜących na podłodze rannych. Przyglądał się kaŜdemu. Zatrzymał się obok jednego, znajdującego się juŜ w agonii
wobec wielkiego upływu krwi. Kopnął go, pochylił się i dwukrotnie strzelił z pistoletu w otwarte usta konającego. Podszedł do następnego i równieŜ kopnął
go. Ranny zajęczał. Esesman strzelił do niego, prosto w twarz. Wówczas, nie
poznając własnego głosu, krzyknęłam:
-

Um Gottes willen, nicht erschagen!
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-

Esesman odwrócił się i przyskoczył do mnie. Zobaczyłam nalane
krwią oczy.

-

Bist du eine Deutsche?

-

Nein, ich bin eine Polin - odpowiedziałam stanowczo. Gardło miałam
zupełnie wyschnięte. Z trudem poruszałam językiem.

- Raus, du verfluchte Banditin - krzyknął Niemiec. Schwycił mnie za kark
i kopnąwszy z całej siły wyrzucił na schody. Potoczyłam się po schodach, uderzyłam się o poręcz i ściany, lecz nie czułam bólu. Stoczyłam się na pierwsze
piętro. Ktoś podtrzymał mnie, ktoś prowadził dalej. Obejrzałam się i trochę
oprzytomniałam dopiero na podwórzu”.
„Klimę” i dwie inne sanitariuszki wzięli Ukraińcy, by opatrzyły ich rannego kolegę, leŜącego na Kilińskiego. Potem odesłali je pod eskortą nad Wisłę,
gdzie teŜ zbierał się tłum cywilów.
„Popatrzyłam w kierunku ulicy Długiej - wspomina dalej „Klima”. - Mniej
więcej w tym miejscu, gdzie znajdował się nasz szpital, podnosił się wysoko ku
niebu czarny słup dymu. Jeden z konwojentów, Ukrainiec, teŜ spojrzał w tamtym kierunku i spytał drugiego:
- A szto tam?
Tamten odpowiedział:
- Ta, obłeły benzinom i spałyły”.
Tymczasem resztki personelu medycznego szpitala i kilkudziesięciu
cięŜko rannych, podtrzymywanych przez sanitariuszki oraz przygodnych cywilów, wyprowadzono pod eskortą na Podwale. Tu właśnie zobaczyły tę grupę
„Pająk” i „Janka”, stojące w bramie przy Kilińskiego 1, przygotowujące się do
przeniesienia na Długą 7 kolejnych rannych od «Gustawa». „Wisia”, prowadząca „Ikara”, podpierającego się kijem od szczotki, sama oszołomiona, ledwie mogła zrelacjonować im w paru słowach to, co się stało. Pobiegły wprawdzie do szpitala, próbując zabrać stamtąd choćby jednego z rannych „wigierczyków”, ale Niemcy odepchnęli je brutalnie i zawrócili do oddalającej się grupy.
Ten odcinek Podwala między bramą szpitalną a pl. Zamkowym był
prawdziwą Golgotą. Niemal na kaŜdym kroku stali tu Niemcy i Ukraińcy z najprzeróŜniejszych formacji, starając się wyłowić tych, których moŜna byłoby
uznać za powstańców, rannych w walce. KaŜdy pretekst był dobry. Widoczna
rana postrzałowa, zbyt cięŜki stan, zaawansowany wiek, jakieś części wojskowego wyposaŜenia. Zdarzyło się nawet, Ŝe jeden z rannych został zastrzelony
tylko dlatego, iŜ rewidujący go Niemiec znalazł przy nim ziarenko kawy, które
„mogło pochodzić z niemieckich magazynów Ŝywnościowych”. Rannych zabijano wprost na ulicy, najczęściej jednak odprowadzano na międzymurze. Tam
zresztą zastrzelono większość rannych i chorych z powstańczego szpitala
„Czarny Łabędź” i wielu ze szpitala „Pod Krzywą Latarnią”. Zwłoki te, w liczbie

62

2 WRZEŚNIA

kilkudziesięciu, podpalono, a kiedy w styczniu 1945 roku pierwsi warszawiacy
wrócili na Starówkę, znaleźli całą wannę napełnioną ludzkimi prochami.
Tymczasem na Długiej 7 Niemcy kończyli likwidację szpitala. Grupami
po dwu, trzech bądź czterech przechodzili z sali do sali, strzelając z pistoletów,
z karabinów, z broni maszynowej. Potem - by być pewnym, Ŝe nikt nie ujdzie
stąd Ŝywy - strzelali jeszcze w głowy tym wszystkim, którzy dawali znaki Ŝycia
albo wzbudzali podejrzenia, Ŝe nie zostali skutecznie dobici. śaden z powstańców, którzy znajdowali się na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze,
nie ocalał z tej masakry. Do wszystkich pomieszczeń moŜna było łatwo dostać
się, a ukryć się nie było gdzie.
Inaczej - na szczęście - było w rozległych piwnicach, ciągnących się pod
głównym korpusem pałacu, wzdłuŜ Długiej. Tych piwnic było kilkanaście,
a biegły one dwoma ciągami - od ulicy i od wewnętrznego podwórza. Nic się tu
nie zmieniło od XVIII wieku, przejścia z jednego pomieszczenia do drugiego
były sklepione i wąskie. Przede wszystkim jednak większość piwnic była pozbawiona otworów okiennych, tylko w niektórych znajdowały się zsypy na węgiel, przykryte z góry Ŝelaznymi klapami. Panowały tu więc ciemności albo tak
głęboki półmrok, Ŝe stosunkowo łatwo było ukryć się w jakimś zakamarku, pod
łóŜkiem, pod materacem, pod ciałem zabitego kolegi.
Kiedy zaczęła się akcja mordowania rannych, jedna z kobiet zdołała
jeszcze wydostać się na zewnątrz. Nie wiadomo zresztą, czy nie zginęła na
podwórzu. Zaraz potem u wejścia z piwnic na schody stanął rosły esesman,
który brutalnie zepchnął kilku powstańców, próbujących takŜe wyjść z podziemi. Najwidoczniej otrzymał rozkaz, aby nikogo nie wypuszczać, bo wszyscy
przeznaczeni juŜ są do likwidacji.
Jednym z tych, co zostali odepchnięci, był „Rusek” (Jerzy Chybowski),
Ŝołnierz 104 kompanii syndykalistów. Esesman uniósł go w powietrze, a następnie rzucił na ziemię z taką siłą, Ŝe „Rusek” stoczył się wzdłuŜ ściany i zaklinował między nią a powstańcem, który miał obie nogi w gipsie. Wkrótce
z góry zeszło dwu młodych esesmanów. Jeden świecił latarką, a drugi strzelał
z karabinu. Pierwsze pociski przeznaczone były dla rannego z gipsowym opatrunkiem nóg. Mózg z jego roztrzaskanej głowy ochlapał „Ruska”, który nie
mogąc się ruszyć postanowił udawać martwego. Niemiec był jednak dokładny
w swej zbrodniczej robocie. Zszedł kilka stopni w dół i przykładając niemal lufę
do twarzy Chybowskiego strzelił doń trzykrotnie, wybijając zęby, raniąc w rękę
i w płuco. Krew trysnęła mu ustami i - jak sam przypuszcza - widok ten był tak
wstrząsający, Ŝe esesmani wycofali się z piwnic, wołając, iŜ „trzeba tu kogoś
ze schmeisserem, bo karabinami nie dadzą rady”.
Zmobilizowawszy resztki sił, pamiętając, Ŝe w dalszych pomieszczeniach znajduje się kubeł z resztką wody, Chybowski przeczołgał się w głąb
piwnic. Tu odnalazł go kolega z tej samej kompanii, „Mały Henio” (Henryk Kleniewski), który, choć takŜe ranny, solidnie się nim zaopiekował. Po pewnym
czasie zdali sobie sprawę, Ŝe Ŝywych jest tu więcej. W najdalej połoŜonej piwnicy, gdzie normalnie sanitariuszki umieszczały najcięŜej rannych, takich, któ-
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rzy nie rokowali juŜ nadziei, natrafili na księdza Bronisława Pągowskiego
(„Chrobaka”) i na jego gospodynię „Andzię”. Byli tam takŜe podchorąŜy „Mira”
(NN) i por. „Sęp” (NN). W piwnicy, gdzie leŜały kobiety, ocalało cztery czy pięć
dziewcząt.
Niemcy i Ukraińcy jeszcze wielokrotnie schodzili do piwnic. Tym razem
jednak w celach rabunkowych. Szukali zegarków, kosztowności, a być moŜe
takŜe spirytusu. Ci nie zajmowali się zabijaniem, chociaŜ zdarzało się, Ŝe
strzelali do rannych. Na wszelki wypadek jednak ranni, słysząc jak schodzą w
dół po kamiennych stopniach, chowali się w najciemniejsze zakamarki. „Mały
Henio” - rzeczywiście niewielkiego wzrostu - znalazł sobie jakąś studzienkę
kanałową, z której korzystał parokrotnie.
Warunki egzystencji w tych piwnicach - niezaleŜnie od stałego zagroŜenia - były makabryczne. Przede wszystkim panował tu trudny do zniesienia
swąd. Niemcy oblali benzyną koce, podpalili je i wrzucili do piwnic przez zsypy
na węgiel. Koce te nie paliły się, ale tliły, co zabierało resztki tlenu. Przy wysokiej temperaturze, jaka panowała w podziemiach, zaczęły teŜ rozkładać się
zwłoki. Ranni cierpieli niesamowicie na brak wody, w o wiele mniejszym stopniu uskarŜali się na brak poŜywienia.
Po dwu dniach takich męczarni niektórzy odchodzili juŜ od zmysłów, tracili poczucie rzeczywistości, zawodził ich instynkt samozachowawczy. Jedna
z kobiet, słysząc niemiecki patrol przechodzący ul. Długą, zaczęła wołać po
niemiecku: „Kameraden, wir sind hier”. Wszyscy zamarli w przeraŜeniu, kiedy
usłyszeli, jak Niemcy dopytują się, o kogo chodzi i „jak wielu jest tam was?”
Wyciągnęli ową kobietę i choć wiedzieli, Ŝe jest Polką, zanieśli ją do klasztoru
karmelitów na Krakowskim Przedmieściu, gdzie od pierwszych dni Powstania
znajdował się punkt sanitarny, obsługujący zresztą takŜe Niemców.
Był to punkt zwrotny w sytuacji tych, co ocaleli w piwnicach. Kobieta poinformowała personel medyczny, Ŝe w podziemiach pałacu Raczyńskich znajduje się jeszcze duŜa grupa ocalałych z zagłady. Lekarze zaczęli nalegać na
dowództwo niemieckie, aby wydało zgodę na ewakuację nieszczęśliwych.
Dowodzący tu płk Willi Schmidt - zresztą mający na sumieniu liczne zbrodnie,
popełnione przez jego podkomendnych na Woli i Starówce - tym razem zezwolił na akcję ratunkową. Być moŜe była to teŜ zasługa wojskowego lekarza,
dr. Mullera.
4 września późnym popołudniem na Długą 7 dotarła ekipa PCK. W jej
skład wchodziło kilka pielęgniarek i grupa kleryków - jako noszowych - z klasztoru ojców karmelitów. Eskortowało ich kilku esesmanów.
„Kiedy podeszli pod budynek szpitala, zaczęli krzyczeć: „Jak do was
zejść?” - relacjonuje Jerzy Chybowski. - Schody były zawalone gruzem, belkami i innym śmieciem. Wejść moŜna było tylko którymś ze zsypów-okienek,
znajdujących się od strony Długiej lub przez klapę włazu. Tym ostatnim było
łatwiej, bo, o ile dobrze pamiętam, pod nim były klamry. Poznaliśmy głosy sanitariuszek z naszego szpitala.
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Kilka osób zeszło do nas. „Mały Henio” i paru innych zaraz się ujawnili.
Wyciągali ich po kolei tymi małymi okienkami od Długiej. Okienka były dość
wysoko, więc z dołu podawano rannego, a z ulicy ktoś go chwytał za ręce
i wyciągał. Wyciągniętą osobę owijano w koc i kładziono na ziemi. Ja, podejrzewając, Ŝe jest to jakiś podstęp Niemców, nie ujawniłem się. Prawie przez
cały czas stał obok mojego łóŜka jeden z esesmanów. Przyświecał latarką.
W pewnym momencie krzyknął: „Słuchajcie! Ktokolwiek jeszcze Ŝyje, niech się
ujawni. Zaraz opuszczamy pomieszczenie i nikt z nas juŜ się tutaj więcej nie
zjawi”.
I wtedy do mojej świadomości dotarło to, Ŝe nie będzie Henia i co ja tu
sam zrobię? Nikt mi nawet wody nie poda! I w tym momencie powiedziałem:
„Ja jeszcze Ŝyję”. Niemiec zdębiał, był przekonany, Ŝe stoi obok trupa.
DuŜo krzywd i okrucieństw wyrządzili nam hitlerowcy przez te lata okupacji, ale ten Niemiec zachował się nie jak wróg, ale jak najserdeczniejszy
przyjaciel. Wyglądałem obrzydliwie. Mało, Ŝe krew i resztki mózgu zabitego
obok mnie powstańca zakrzepły na mojej twarzy i tworzyły skorupę, podobną
do maski, ale byłem cały usmarowany odchodami, miałem biegunkę i leŜąc na
łóŜku cały czas robiłem pod siebie. Nie miałem siły wstawać i kucać na ziemi.
I takiego obrzydliwego i śmierdzącego ten Niemiec chwycił w pół, przytulił do
siebie, przeniósł pod okienko i podał do góry. WyobraŜałem sobie, jak po tym
wszystkim musiał wyglądać jego mundur i jak musiał śmierdzieć!”
PoniewaŜ był juŜ wieczór, ekipa PCK mogła zabrać do klasztoru karmelitów tylko część rannych. W tej pierwszej grupie ewakuowanych znalazł się
„Mały Henio”, ksiądz Pągowski i jego gospodyni „Andzia”. Jerzy Chybowski
wraz z innymi pozostał na jezdni ul. Długiej pod straŜą esesmanów. Ta straŜ
była konieczna m. in. ze względu na pijanych Ukraińców, którzy grasowali po
Starym Mieście, przeszukując ruiny w nadziei zdobyczy. Kiedy następnego
dnia ekipa PCK przyszła po rannych i niosła ich potem przez Podwale, z pobliskich ruin rozległy się strzały.To właśnie Ukraińcy zabawiali się palbą na wiwat. Trzeba było połoŜyć się na jezdni, a dowodzący eskortą esesman wezwał
posiłki z pl. Zamkowego, by moŜna było otoczyć i uspokoić strzelających.
Ogółem z piwnic pałacu Raczyńskich, a takŜe z okolicznych ruin 4 i 5
września uratowano około 50 osób. Jedne relacje mówią o 47, inne o 51, jeszcze inne o 54. Wszyscy oni zostali ewakuowani w następnych dniach do Milanówka i rozlokowani w tamtejszych szpitalach.
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Pierwszy, który wrócił na Długą 7 po opisywanych tu wydarzeniach, był
ksiądz Tomasz Rostworowski. Jak pamiętamy, przebywał w powstańczym
szpitalu do 2 września i został stąd wypędzony przez Niemców w ostatniej
grupie, tej, która odchodziła juŜ przy odgłosie strzałów i eksplozjach granatów,
wrzucanych do sal z rannymi. Przeszedł Golgotę Podwala, potem pl. Zamkowy, wreszcie znalazł się na Mariensztacie. Korzystając z nieuwagi eskorty,
wbiegł w ruiny jednego z domów przy ul. Źródłowej i tam ukrył się w piwnicach.
Tak przetrwał kilka tygodni, Ŝyjąc jak Robinson. 3 października, kiedy szukał
w okolicy jakiegoś poŜywienia, zaskoczyli go Ŝołnierze niemieccy. Gdyby stało
się to poprzedniego dnia, zapewne zostałby rozstrzelany. 3 października nie
było juŜ walk w Warszawie, bo powstańcy kilkanaście godzin wcześniej skapitulowali.
Niemcy pozwolili ojcu Tomaszowi udać się na Długą czy teŜ raczej prowadzili go tamtędy pod eskortą. W kaŜdym razie mógł dostrzec w bramie przy
Kilińskiego 3 kilka zwęglonych zwłok, z pewnością Ŝołnierzy od «Gustawa».
Po raz drugi znalazł się tam 2 II 1945 roku, kiedy powrócił do Warszawy
z Szymanowa. Obejrzał wtedy dokładnie teren przy Długiej 7, widział szczątki
ludzkie, czaszki i piszczele na parterze, na piętrze i w piwnicach. „Zwróciłem
wtedy uwagę na małą, moim zdaniem, liczbę zwłok”.
Jeszcze w październiku 1944 roku była na Długiej 7 łączniczka KG AK,
„Zosia” (Krystyna Sroczyńska-Wyczańska), która po upadku Powstania znalazła się na Okęciu i pracowała w tamtejszym szpitalu dla ludności cywilnej. Kierownictwo szpitala uprosiło Niemców, by zgodzili się wysłać furgon konny na
Starówkę, gdzie, jak sądzono, mogły znajdować się jeszcze jakieś medykamenty. „Zosia” miała tylko kilka minut, by rzucić okiem na Długą 7. I ona równieŜ odniosła wraŜenie, Ŝe zwłok jest tam „dziwnie mało”.
W styczniu 1945 roku powróciła do Warszawy „Mila”. I ona takŜe skierowała swe kroki na Długą 7. W jej relacji stropy drugiego i pierwszego piętra
były zawalone. Zwłoki znajdowały się na parterze, w piwnicach, a takŜe na
schodach prowadzących do piwnic. „Mila” doszła do wniosku, Ŝe najcięŜej
ranni, tuŜ przed śmiercią z rąk Niemców i Ukraińców, nadludzkim wysiłkiem
próbowali wydostać się na zewnątrz. Ona takŜe stwierdziła, Ŝe zwłok jest niewiele.
MoŜna to wytłumaczyć faktem, Ŝe chociaŜ w szpitalu na Długiej 7 znajdowało się 2 września około 450 rannych, to przecieŜ większość z nich Niemcy zmusili do opuszczenia budynku. Niemała część rannych i chorych uratowała się, dołączając do ludności cywilnej. Kilkudziesięciu - o czym juŜ mówiliśmy - zostało zastrzelonych na Podwalu, międzymurzu, pl. Zamkowym, Mariensztacie, a nawet jeszcze później. Wreszcie spora grupa tych, co przebywa66
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li w piwnicach, została uratowana 4 września przez ekipę PCK z klasztoru
karmelitów.
Zwłoki zastrzelonych na Długiej 7 zostały przez Niemców oblane benzyną i spalone, nie tyle nawet dla zatarcia śladów (zwłok tych przecieŜ nie usuwano), ile dla zapobieŜenia epidemii. Pamiętajmy, Ŝe Niemcy pozostali na Starówce aŜ do styczniowej ofensywy radzieckiej i mieli tu swoje stanowiska
obronne oraz kwatery. Nie jest zresztą wykluczone, Ŝe niektóre zwłoki zostały
wrzucone do piwnic lewej oficyny pałacu Raczyńskich i nie były widoczne na
pierwszy rzut oka. Prawdopodobnie juŜ 17 stycznia 1945 roku, a więc zaraz po
zakończeniu niemieckiej okupacji Warszawy, na Długiej 7 pojawili się mieszkańcy stolicy, powracający do jej ruin z Milanówka, Pruszkowa, Konstancina,
Piaseczna i innych miejscowości podwarszawskich. Ci, którzy mieszkali na
Starym Mieście albo brali udział w Powstaniu właśnie w tej dzielnicy, kierowali
swe kroki tam, gdzie jeszcze niedawno był pl. Zamkowy, Rynek, katedra św.
Jana, pl. Krasińskich. KaŜdy szukał członków swej rodziny, przyjaciół, kolegów, znajomych, starał się zorientować, jaki los ich spotkał, kto przeŜył, a kogo
nie ma juŜ wśród Ŝywych. Wielu szukało grobów swoich towarzyszy broni albo
teŜ miejsc, gdzie widzieli ich po raz ostatni.
W tych poszukiwaniach kapitalną rolę odgrywał właśnie gmach przy
Długiej 7. Skoro mieścił się tu największy szpital powstańczy, oczekiwano, Ŝe
tu teŜ moŜna będzie dowiedzieć się o losie tych, których trzeba było pozostawić 2 września. Ludność cywilna, którą Niemcy wypędzili ze Starówki właśnie
tego tragicznego dnia, wiedziała doskonale, co spotkało rannych ze szpitala
w dawnym Ministerstwie Sprawiedliwości. Wielu jednak Ŝywiło nikłą nadzieję,
Ŝe moŜe bliska im osoba zdołała cudem uniknąć śmierci. Teraz więc, powracając na Długą, oczekiwali rozstrzygnięcia dręczących ich wątpliwości - czy ci,
których szukają, zginęli tam rzeczywiście, czy teŜ - co takŜe wydawało się
moŜliwe - mimo wszystko ocaleli.
Pałac Raczyńskich był mocno zniszczony i w znacznym stopniu spalony. Zimą zawalił się strop drugiego piętra i gruzy blisko metrową warstwą pokryły tych powstańców, którzy zginęli w salach piętro niŜej. Wejście do piwnic
było częściowo zawalone, na schodach i na podwórzu leŜało kilka zwęglonych
zwłok.
W tych pierwszych dniach - w styczniu i lutym 1945 roku - niewielu przybyszom udało się odnaleźć bliskich i kolegów. Po prostu znaczna część zwłok
- zwłaszcza w piwnicach - była niedostępna, a te, które leŜały na schodach,
nie sposób było zidentyfikować. Tylko w nielicznych przypadkach natrafiano
na walające się luzem dokumenty. Zaledwie na pojedynczych zwłokach zachowały się szczątki munduru bądź ubrania, pozwalające na identyfikację.
Rozpoznać zwłoki moŜna było po metalowych przedmiotach, ocalałych z poŜaru, w rodzaju medalików, sprzączek od pasa, przyborów toaletowych. Niektórzy z powstańców potrafili rozpoznać swoich kolegów po takich szczegółach, jak rodzaj zranienia, dokonane amputacje, pozycja, w jakiej znajdywali
zwłoki. Było to jednak moŜliwe tylko w bardzo nielicznych przypadkach. Większość osób zaglądających na Długą 7 nie potrafiła - przynajmniej na razie 67
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znaleźć rozwiązania dręczącej ich zagadki. Ktoś wpadł na pomysł, aby pozostawić pisemne zapytanie, na jakie - być moŜe - ktoś inny da odpowiedź.
U wejścia do głównego korpusu pałacu, juŜ w bramie wjazdowej, znajdowały
się po prawej stronie dwie marmurowe tablice ze złotymi literami. Na pierwszej
z nich, tej po lewej stronie drzwi wejściowych, wykuto antykwą napis:
„ZBUDOWANO MDCCIV”. Na drugiej, tej po prawej stronie, umieszczono natomiast słowa: „ODNOWIONO MCMXXXIV”. Tablice były białe i kopiowy ołówek łatwo pozostawiał ślad. Ktoś napisał, przez całą szerokość pierwszej
z tych tablic: „W tym szpitalu leŜała Niunia Majewska lat 18 z nogą amputowaną oraz Lala Zawadzka (pseudo Irma) równieŜ noga amput. proszę o wiad. Milanówek ul. Podgórna 18 p. Laudańska”.
Po pewnym czasie, chyba po kilku tygodniach, ktoś poniŜej napisał odpowiedź: „Wymienione zastrzelone i spalone przez Niemców”.
W ten sposób obie tablice wypełniły się pytaniami i - znacznie rzadziej odpowiedziami (podaję w oryginalnym brzmieniu):
„Kto wie o BoŜenie Kłoś, pseudo Magda, sanitariuszce. Adres Praga
Stalowa 45 m 5 Rosochacz”.
„Kto wie o Dunin-Marcinkiewiczu Aleksandrze, proszę zawiadomić Mickiewicza 9 m 24 Dunin-Marcinkiewicz Olga„.
„W szpitalu tym leŜał 1944 Henryk Walewski (por. Bronek) wysoki blondyn ranny w obojczyk. Gorąco prosimy o danie jakiejkolwiek wiadomości rodzinie pod adresem Marszałkowska 81 m 14”.
„On leŜał w tymczasowym szpitalu w kościele karmelitów Krak. Przedm.
50/54, później został odtransportowany w kierunku Milanówka”. To pierwsza
odpowiedź dotycząca człowieka, który mimo wszystko uniknął śmierci.
„Kto wie o Świderskim por., leŜał w tym szpitalu ranny 29.8. B. proszę
o wiadomość Górnośląska 39 parter”.
„Kto wie co się stało z Janem Pujkowskim, brunetem pseudo śmudzin,
leŜącym pod Krzywą Latarnią ze zmiaŜdŜoną...”
„Kto wie o Jerzym Borkowskim rannym w obydwie nogi przyniesionym
29.8. proszę o wiadomość Obozowa 83-18”. „Proszę o wiadomość o Bohdanie
Makowskim. Borek Falęcki M. Szonert”.
„Kto wie coś o Feliksie Kacperskim, ps. Stary, proszę (nieczytelne) lub
osobiście pofatygować się Okęcie, Bandurskiego 53 a m 10”.
„Kto znał W. Kartasińskiego, proszę o wiadomość Nieporęcka 12/7. LeŜał w piwnicy, sala 2 do 2/9 44”.
„Kto wie o losach ul. Podwale 19, St. Krynickiego - Waldy MoŜeń”.
„Kto wie o losie rannej Kaliny - prosi Matka, Miedziana 3”.
„Barbara lat 16 Wawrowska pseud. Krysia, sanitariuszka zam. Chmielna
26 m 6, proszę kierować wiadomość Włochy (reszta nieczytelna)”.
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na”.

„Tadeusz Bruszewski był ranny w tym szpitalu, prosi o wiadomość Ŝo-

Na tablicy tej jest kilka informacji pozostawionych przez ludzi, którzy
przeŜyli tragedię 2 września. Nie mogą podać konkretnych danych, chcą jednak - generalnie - powiedzieć, co tutaj stało się.
„Widziałem jeden z nielicznych, jak niemieckie zbiry mordowali wszystkich rannych, sam ledwie uszłem śmierci w tym szpitalu”.
„Część rannych została uratowana z palącego się szpitala ok. 40 osób
i przetransportowana później do klasztoru karmelitek”.
„Kto był ranny ew. młody - został w tym domu gdy wyszli ze Starego
Miasta cywilni, rozstrzelany przez niemców SS”. „Cześć bohaterom”.
Podobnie teŜ - szczelnie - zapisana została druga tablica. Tu pierwsze
było pytanie:
„Kto wie o Kalinowskiej Zofii rannej przywiezionej 1 września 1944 do
tego szpitala ? - proszę napisać Praga Szeroka 33 m 11 Gozdalska”.
Zaraz potem ktoś pytał: „Kto wie co się stało z Chomko Józefem leŜącym w tym szpitalu do kapitulacji Starego Miasta, proszę napisać, adres mój
Praga, Mała 7a m. 20 - Chomko”.
„Kto widział Stanisława Lejmana ps Rycerz, proszę gorąco o wiadomość
pod adres (nieczytelne) Tykocińska 21 Matka”. „Kto wie o Czesławie Rychowieckim, leŜał w tym szpitalu, proszę dać znać Ŝonie Zachariasza nr 1 m. 18
Rychowiecka”. „Proszę o wiadomość ps. Ślusarski ranny w głowę, Ŝona”. „ŚP
Jerzy Kamler, zwłoki pochowane na Powązkach 29.3.45 Ŝona”.
„MoŜe ktoś wie o losie Zygmunta Figarskiego pseudo „Firek” prawdopodobnie leŜał w tym szpitalu ranny w nogę przy końcu sierpnia, adres Praga,
Jagiellońska 9 nr 4 Figarska”.
„Kto wie o łączniczce „Marii” , lat 45 siwe włosy poparzona i potłuczona
w twarz i Ŝebra nazwisko Maria de Nisau przebywającej w tym szpitalu od 24go sierpnia proszę dać znać C. Vetulani Milanówek Zaduma 6”.
„Kto wie o Józefie Świniarku, proszę dać znać Włochy śeromskiego 13”.
„Kto wie coś o p. Marku pseud. Antoni Dąbrowski lat 43. Dać znać Gazownia na Dworskiej H. Hryjewski”.
I znowu informacja ogólna, adresowana do wszystkich: „Częściowo
niemcy wybijali rannych rozstrzeliwując rannych, niektórzy Ŝyli. Bez wyjątku
wszystkich spalili. Z tego szpitala wyszła grupa ludzi około 40 osób kobiety
i ksiądz kapelan sanitariusz mający papiery MCK. Kilku doktorów. Ranni, którzy próbowali uciekać pod „Krzywą Latarnię” zostali masowo rozstrzelani.
Działo się to po poddaniu Starego Miasta godz. 13, rano rozstrzelali, potem
palili. Sam Ŝe Ŝyję, to cud Boski”.
„Kto miał 18 lat ten nie wyszedł ze szpitala”.

69

POWRÓT

„Tam w piwnycy mordowały naszy Ŝołnierzy AK”.
Te dwie tablice, juŜ po paru tygodniach uznane za rodzaj powstańczej
relikwii - zdarzało się, Ŝe stawiano pod nimi zapalone świeczki i znicze - bardzo szybko, bo jeszcze w 1945 roku, zostały zdjęte i przeniesione do tworzącego się na nowo Muzeum Warszawy. Eksponowane po raz pierwszy w 1953
roku, weszły na stałe do działu poświęconego Powstaniu Warszawskiemu.
Do niedawna sądzono, Ŝe są to jedyne pozostałości owych dramatycznych napisów - pełnych obawy i nadziei - z pierwszych miesięcy 1945 roku.
Trzeba jednak wiedzieć, Ŝe takie napisy pozostawiano nie tylko na owych dwu
tablicach, bądź, co bądź niewielkich rozmiarów, a więc niezbyt pojemnych.
Kiedy tablice zostały wypełnione, zaczęto pisać na murze bramy wjazdowej?
Ściany były tu częściowo osmalone poŜarem, ale mimo to pozostało jeszcze
sporo wolnej białej przestrzeni, na której świetnie moŜna było utrwalić ołówkiem prośby o pomoc w poszukiwaniach i informacje o losie rannych ze szpitala przy Długiej 7. Trudno dziś powiedzieć, jak wiele było tych napisów, zapewne dotyczyły kilkuset osób. W kaŜdym razie pokryte były nimi - gęsto - ściany
bramy wjazdowej, i to na znacznej powierzchni.
Kiedy w 1950 roku kończono remont pałacu Raczyńskich i pokrywano
świeŜym tynkiem elewacje, przyszła - niestety - kolej takŜe na owe, historyczne juŜ, napisy. Na szczęście jeden z woźnych Archiwum Głównego Akt Dawnych, które wprowadzało się juŜ do nowej siedziby, wpadł na pomysł, aby uratować chociaŜ fragment - tych niezwykłych tynków. Przykręcił więc czerwoną
tabliczkę z szyldem Archiwum na lewo od drzwi wejściowych i dzięki temu
ukrył pod owym metalowym prostokątem kilkanaście napisów. Zachowały się
one do dnia dzisiejszego i dzięki temu moŜemy tu przytoczyć owe dodatkowe nie znane do tej pory - wezwania o pomoc w poszukiwaniach.
„Kto wie o losie Klemensa Grzędy, PI. śel. Bramy 4/2”.
„Kto wie o Stasiuku”.
„Skoczylas Jerzy ps. „Strzała” szuka kolegów z II dyw. kpt. „Smoka”
adr. Wrocław śeromskiego 81/1”.
Niektóre z napisów są informacją, Ŝe dany powstaniec przeŜył.
„Grześ Ŝyje (ppłk „Leśnik”)”.
„Lot Ŝyje”.
„Bajbuś i Bobo Ŝyją”.
„Moskito II Ŝyje”.
„Z. Hajduk Ŝyje, mieszka Łódź, śeromskiego 100”. „Podchor. Zawadzki
Ŝyje”.
„Boh prosi o wiadomość”.
Jeszcze inne napisy powstały pod wpływem emocji na widok pozostałości dramatu, jaki rozegrał się w pałacu Raczyńskich. „Cześć poległym kolegom
i koleŜankom z AK”.
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,Niech Ŝyje AK”.
„Wigry II komp”.
I znowu seria pytań, w których wyczuwa się ogromny niepokój:
„Lusia poszukuje Danki z Freta 14, która ranna leŜała w szpitalu róg Freta i Koźlej a potem Długa 7. Prosi o wiadomość F. Małaszówna. Siedlce ul.
Legionów”. Ktoś inny dopisał: „1 IX 44 Ŝyła”.
„Co się stało ze Stefanem Bajerem lat 60 ul. Staszica 8 m 4 Wola, który
leŜał w tym szpitalu ranny w nogę”.
„Kto wie o losach Zawiszy z Hrobrego 1...”.
„Kto udzieli wiad. o Czesławie Zarembie proszę wiad. ul. śelazna 27 m
36”.
„Kto wie o losie Leonarda Bąkiewicza „Bobika” wiadom. Piusa 3 m 13”.
„O Kazim. Bartoszewskim „Konrad” błaga matka Marszałk. 37 Dz. Niewiadomski„.
„Podchor. Ptak czy Ŝyje, Odolańska 56 m 41 Henryk”.
„Kto wie o losie Karola „Bosmana” i Zygmunta...Batalion „Parasol” „.
Autorzy napisów na ścianach pałacu Raczyńskich zwracali się najczęściej o pomoc do Biura Informacji i Poszukiwań PCK. W niezwykle bogatych
archiwach tego Biura odnaleźliśmy karty osobowe wspomnianych wyŜej osób rannych ze szpitala przy Długiej 7 - sporządzone na podstawie zeznań członków rodziny.
Tak więc, Bruszewski Tadeusz ps. „Bolesław”, ur. się 7.X.1906 w Lublinie, był synem Michała i Katarzyny, z zawodu krawiec. Mieszkał przed Powstaniem na ul. Okopowej 20 m. 33. Był ranny w połowie sierpnia na ul. Długiej, leŜał w szpitalu do 2 września. Teraz szukała go Ŝona Irena, zamieszkała
na ul. śelaznej 103 m. 4.
Chomko Józef Ryszard, ur. 19 III 1908 w Warszawie, syn Aleksandra
i Aleksandry, z zawodu buchalter, zamieszkały przy ul. śelaznej 69, ranny w
głowę w czasie Powstania, przebywał do 30 VIII 1944 na Długiej 7, dalszy los
nieznany. Szukał go ojciec, Aleksander.
Wspomniana w jednym z ołówkowych napisów łączniczka „Kalina” to
GraŜyna Czajkowska ze zgrupowania «Leśnik», dziewczyna wybitnej urody,
ranna 26 VIII, przeniesiona w cięŜkim stanie na Długą 7. Ur. 3 IV 1921 w Warszawie, córka Edwarda i Franciszki, mieszkała przed Powstaniem przy ul.
Miedzianej 3. Szukała jej matka.
De Nissau Maria, z domu Vetulani, ur. w 1898 roku, córka Franciszka
i Katarzyny, mieszkała przed Powstaniem przy ul. Świętokrzyskiej 12. Ranna
28 VIII, przyniesiona na Długą 7, zginęła 2 IX, zwłoki jej zostały spalone. Szukała ich siostra, Cecylia Vetulani.
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Dokument 1. Napisy na murze bramy wjazdowej do pałacu Raczyńskich (część z nich jest podana na str. 70 i 71)
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Dunin-Marcinkiewicz Aleksander, ur. 23 XI 1896 w Saratowie, syn Dominika i Anny, był oficerem rezerwy, mieszkał przed Powstaniem przy ul.
Niemcewicza 9 m. 45. Walczył w kampanii wrześniowej jako porucznik saperów, dostał się do niewoli, osadzony w oflagu X A, zwolniony 10 VI 1941 i odesłany do Warszawy. Szukała go Ŝona Olga, która nie wiedziała, Ŝe jej mąŜ,
dowódca plutonu w kompanii «Alicja» batalionu «Antoni», zginął juŜ 1 sierpnia
w czasie patrolowania ruin Zamku Królewskiego i Ŝe nigdy nie znajdował się
na Długiej 7.
Dziewicki Tadeusz ps. „Oksza”, ur. 15 V 1906 w Krasiłowie, syn Wincentego i Władysławy, był porucznikiem, dowódcą plutonu w baonie «Dzik». Ranny w połowie sierpnia, przyniesiony na Długą 7, złoŜony w drugiej piwnicy pod
bramą wjazdową. Tam dosięgła go śmierć, a spalone zwłoki zdołano jednak
rozpoznać i opatrzone znaczkiem PCK nr 3106 pochowano w Ogrodzie Krasińskich. Szukała ich Ŝona Zofia.
Figarski Zygmunt ur. 13 I 1912, syn Franciszka i Zofii, zamieszkały na
ul. Ogrodowej 67 m. 59, ranny pod koniec sierpnia, miał mieć amputowaną
prawą nogę. Szukała go Ŝona Janina. Stopniowo kartę uzupełniono informacją, Ŝe Figarski zmarł jeszcze przed upadkiem Starówki, został pochowany na
podwórzu domu przy ul. Kilińskiego 1, ekshumowany 19 IV 1945 roku, zabrany przez rodzinę, pochowany na Bródnie.
Kacperski Feliks, ur. 12 II 1906, syn Antoniego i Marianny, z zawodu robotnik, mieszkał przed Powstaniem przy ul. Natolińskiej. 1 sierpnia wyszedł
z domu i od tej pory ślad po nim zaginął. Widziano go po raz ostatni na Starym
Mieście. O wiadomość prosiła Ŝona Antonina.
Kalinowska Zofia, lat 37, „przy męŜu”, zamieszkała przed Powstaniem
przy ul. Raduńskiej 7, została ranna 1 września i pozostawiona w szpitalu na
Długiej 7. Szukał jej mąŜ Tadeusz.
Kamler Jerzy zginął trafiony odłamkiem bomby jeszcze 13 VIII na ul.
Miodowej i został pochowany przez kolegów na dziedzińcu przy Długiej 7.
Grób ten ocalał i ciało moŜna było ekshumować wiosną 1945 roku.
Majewska Janina to łączniczka z Ŝandarmerii „Barryego”, ranna 19 VIII
w zbombardowanym kościele garnizonowym. Poszukująca ją p. Laudańska
z Milanówka była matką Edwarda Laudańskiego, Ŝołnierza «Chrobrego I».
M. Szonert z Borku Faleckiego na przedmieściach Krakowa, szukający
Bohdana Makowskiego, to ojciec harcerza Bohdana Szonerta ps. „Bąkowski”,
który zginął 13 VIII w eksplozji czołgu na Kilińskiego.
Walewski Henryk ps. „Bronek” albo „Bronisław”, ur. 13 I 1914, syn Ludwika i Heleny, z zawodu kierownik fabryki, zamieszkały przed Powstaniem
przy ul. Racławickiej 17. Ranny 13 VIII na Inflanckiej, ślad po nim zaginął, szukała go Ŝona Halina.
Wawrowska Barbara, ur. 24 VI 1918 w Płocku, wysiedlona została 17 I
1941 do Piotrkowa wraz z matką i bratem, skąd 24 II 1941 trafiła do Warszawy. Bliscy, którzy jej teraz szukali, nie byli pewni, czy rzeczywiście zginęła na
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Długiej 7. Jej świadectwo urodzenia znaleziono bowiem w ruinach PasaŜu Simonsa. Nieznana osoba złoŜyła je w Przychodni Lekarzy Specialistów przy ul.
Zajączka 7. Tu dodajmy, Ŝe Barbara Wawrowska ps. „Krysia” w rzeczywistości
zginęła w PasaŜu Simonsa 31 VIII 1944 wraz z wielu kolegami z baonu
«Chrobry I».
Wymienieni w napisach, jakie zachowały się na fragmencie tynku
w bramie wjazdowej, „Stasiuk”, „Bajbuś”, „Bobo” i „Moskito II” to Ŝołnierze «Wigier». Pierwszy z nich - Stanisław Olejnik - zginął, jak pamiętamy, na Długiej 7,
zamordowany przez Niemców 2 września. „Bajbuś” (Zdzisław Gagla) i „Bobo”
(Jerzy Raczyński) nie zdołali przejść kanałami do Śródmieścia. Zagarnięci
przez Niemców na Starówce, trafili do obozów pracy, ale ocaleli i zaraz po
powrocie do Warszawy poszli na Długą 7, by dać znać o sobie. „Moskito II” to
ochotnik ze Starego Miasta, który takŜe nie przeszedł kanałami do Śródmieścia, ale zdołał opuścić Warszawę z ludnością cywilną. Tu dodajmy, Ŝe „Moskito I” (Wacław Siemieński) walczył dalej w Śródmieściu i takŜe ocalał. „Moskito III” (Zdzisław Borysiak) poległ natomiast 31 sierpnia podczas próby przebicia ze Starówki do Śródmieścia.
Zdarzało się jednak, Ŝe ci, którzy trafiali na Długą 7, potrafili odnaleźć
szczątki swoich bliskich bądź kolegów. 27 marca 1945 roku do ruin pałacu
Raczyńskich weszła grupa byłych Ŝołnierzy baonu «Pięść». Szukali swych kolegów, przyniesionych tu na krótko przed upadkiem Starówki - „Gila” (Ryszarda Duplickiego) i „Sasa” (Adama Towarnickiego). Była z nimi sanitariuszka
„Hanka” (Hanna Gołaszewska), która dobrze pamiętała, gdzie złoŜono w piwnicy obu rannych. Wejście do owych piwnic było w dalszym ciągu zawalone,
zdecydowała się więc zsunąć tam zsypem węglowym. Po chwili odnalazła
w tej samej piwnicy spalone zwłoki dwu powstańców. Nie była pewna, czy to
oni, Niemcy oblali bowiem ciała benzyną, tak Ŝe spłonęły całkowicie ubrania.
Po chwili dołączyli do niej „Sęp” (Lucian Wiśniewski), „Puchacz” (Zbigniew Szadokierski), „Jur I” (Jerzy Pajdziński), „Długi” (Henryk Liszewski) oraz
„Teresa” (Izabela Horodecka). „Sęp” przypomniał sobie, Ŝe kiedy Ŝegnał się
z „Gilem”, z którym był serdecznie zaprzyjaźniony, podarował mu polski wojskowy pas oficerski z charakterystyczną sprzączką. Tę sprzączkę odnaleziono
teraz na szczątkach jednego z dwójki spalonych.
Z „Sasem” był większy kłopot, bo o ile „Gil” pozostał na swoim łóŜku,
drugie zwłoki leŜały w pewnym oddaleniu od posłania. MoŜna było przypuszczać, Ŝe w chwili śmiertelnego zagroŜenia, chcąc uniknąć niemieckiej kuli albo
poŜaru, powstaniec zsunął się z łóŜka i szukał gdzieś schronienia, zanim został zabity. „Hanka” przypomniała sobie - a potwierdzili to inni - Ŝe „Sas” często
skarŜył się na ból w prawej nodze, którą kiedyś złamał i która nie zrosła się jak
naleŜy. Kiedy stali tak nad owymi szczątkami, ktoś zwrócił uwagę, Ŝe przecieŜ
spalony powstaniec ma źle zrośniętą kość podudzia.
Obu wydobyto na powierzchnię, powiadomiono rodzinę, szczątki „Gila”
przekazano kuzynce, Jadwidze Kloss. 11 kwietnia, a więc w dwa tygodnie
później, odbył się pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym.
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Mniej więcej w tym samym czasie - dokładna data jest juŜ trudna do
ustalenia - w pałacu Raczyńskich znalazła się grupa byłych Ŝołnierzy baonu
«Wigry», a wśród nich „Pająk” (Barbara Piotrowska) i „Janka” (Janina Gruszczyńska). Obie pamiętały doskonale, gdzie złoŜyły kolegów, przeniesionych 2
IX 1944 roku z Kilińskiego 1. Teraz w tej sali na pierwszym piętrze, na wprost
schodów, znajdowała się kupa gruzów z zawalonego stropu drugiego piętra
i dachu. Dokopano się jednak do „Stasiuka”, „Roberta” i „Klechy”. Nie potrafiono wtedy odnaleźć Kazimiery Swiderskiej, której szczątki musiały znajdować
się tuŜ obok. „Pająk” przypuszczała, Ŝe nawet gdyby zwłoki te były trudne do
zidentyfikowania, znakiem rozpoznawczym mógłby być fiński nóŜ męŜa Kazimiery, Leszka, który ona miała przy sobie w ostatnich chwilach Ŝycia. Na nic
takiego - niestety - nie natrafiono.
Parę tygodni wcześniej, bo 27 II 1945 roku, do piwnic Długiej 7 zeszła
Janina Kowalska. Nie wiemy, której z ofiar zagłady szukała w podziemiach.
W kaŜdym razie przy zwłokach na lewo od schodów znalazła plik dokumentów
na nazwisko Tadeusza Zielkowskiego, ur. 10 XI 1921 roku, zamieszkałego
przed Powstaniem przy ul. Leszno 105, z zawodu pomocnika szlifierskiego.
W parę dni później złoŜyła te papiery w Biurze Informacji i Poszukiwań PCK
w Milanówku. Dzięki temu znamy jedną z wielu ofiar hitlerowskiej zbrodni.
JuŜ zimą 1945 roku ekipy PCK przystąpiły do rejestracji grobów i nie
pogrzebanych zwłok na terenie Warszawy. Na Starym Mieście rejestracją taką
zajmowała się Teresa Mycielska. Sporządzony przez nią protokół jest - niestety - bardzo ogólnikowy. Zawiera tylko lapidarne stwierdzenie, Ŝe w gmachu
dawnego Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się liczne zwłoki, przede
wszystkim na podwórzu, i Ŝe do pomieszczeń tego gmachu nie sposób dotrzeć ze względu na panujący tam zaduch.
2 kwietnia 1945 roku na Długiej 7 przebywał fotograf Leonard Sempoliński. Wykonał siedem kapitalnej wartości dokumentalnej zdjęć piwnic tego
gmachu i podwórza. Na zdjęciach tych widać wyraźnie zwęglone szczątki rannych z powstańczego szpitala. Niektóre spoczywały jeszcze na materacach,
opartych o ścianę, inne na schodach prowadzących z piwnic ku górze - najwyraźniej śmierć zaskoczyła tych ludzi w chwili, gdy desperacko próbowali wydostać się na zewnątrz. Niejeden zginął na podwórzu, ale te szczątki zostały tak
dokładnie spalone, Ŝe zamieniły się w garstki prochu.
9 kwietnia 1945 roku rozpoczęły się prace ekshumacyjne, prowadzone
przez ekipy PCK na terenie pałacu Raczyńskich i w jego najbliŜszym sąsiedztwie. Trwały one niemal dwa tygodnie, do 21 kwietnia. Objęły nie tylko sam
gmach dawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, ale równieŜ skwer przylegający do tego budynku od strony przy ul. Kilińskiego, skwer od strony ul. Długiej
oraz teren posesji Kilińskiego 1 i 3, teraz całkowicie zrujnowanych. Na podstawie protokołów ekshumacyjnych moŜna stwierdzić, Ŝe ekipy PCK nie natrafiły na Ŝadne zwłoki na pierwszym i drugim piętrze pałacu Raczyńskich i Ŝe
znalazły szczątki tylko dwu ofiar masakry z 2 września w pomieszczeniach
parterowych. Wskazuje to, Ŝe w jakiś czas po masakrze Niemcy ściągnęli
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stamtąd zwłoki na podwórze, oblali benzyną i podpalili. Ekipy PCK natrafiły
bowiem na podwórzu na ludzkie szczątki w róŜnym stanie, których liczbę z pewnością w duŜym przybliŜeniu - oceniono początkowo na 60, ale w trzy
dni później, 12 kwietnia, w dalszej części protokołu, podniesiono do „około
200”. Ze szczątków tych nie udało się rozpoznać nikogo.
12 kwietna ekipy PCK zeszły do piwnic. W drugiej z nich, pod bramą
prowadzącą ku ulicy Długiej, natrafiły na zwłoki „Okszy” (Tadeusza Dziewickiego), porucznika z baonu «Dzik». TegoŜ dnia i następnego wydobyto
szczątki jeszcze 14 osób, przy czym Ŝadnej z nich nie udało się rozpoznać.
Obecne przy ekshumacji rodziny, wiedząc, Ŝe ich bliscy zginęli właśnie tutaj,
a przynajmniej w tym szpitalu, uznały w dwu wypadkach - symbolicznie - te
zwłoki za swoje. W ten sposób określono je jako zwłoki Władysława Korzenieckiego i Ireny Sentis. Z oględzin zwłok wydobytych z piwnicy wynika, Ŝe byli
to wszystko cięŜko ranni, nie mogący poruszać się samodzielnie. Większość
z nich miała amputowane nogi albo teŜ otrzymała cięŜkie rany postrzałowe
w dolne kończyny. Niemcy nie spalili tych zwłok zapewne dlatego, Ŝe nie
chciało im się zejść do piwnic czy teŜ moŜe dostęp do tych podziemnych pomieszczeń był juŜ bardzo utrudniony.
Główne prace ekshumacyjne prowadzono jednak na skwerze od strony
ul. Kilińskiego. Znajdowały się tam - pod samym murem - groby indywidualne,
w jednym albo teŜ raczej w dwu rzędach, w których pochowano zmarłych
w szpitalu. W wielu wypadkach moŜna było ustalić ich toŜsamość, a to z tej racji, Ŝe obok zwłok znajdowano butelki z kartkami papieru, zawierającymi podstawowe dane personalne. W niejednym przypadku na grobach tych zachowały się krzyŜe z odpowiednimi napisami. Na jednym z takich krzyŜy widniała lista pięciu osób poległych w wyniku eksplozji czołgu-pułapki 13 VIII 1944 roku.
Wymieniono tam następujące osoby: Dudka Jerzego, lat 18, kaprala 102 kompanii por. Tomaszewskiego, Grabowską Wandę, lat 14, Grabowskiego Stanisława, lat 13, Guziakowską Barbarę, lat 15 i Trajdowskiego Jerzego, lat 16.
Z innych indywidualnych mogił pod ścianą pałacu Raczyńskich wydobyto zwłoki następujących osób (według kolejności rejestrowania): Romańską
Halinę, ur. 5 XI 1919 roku, zam. przed Powstaniem przy ul. Podwale 17, poległą od bomby; Branfelda Jerzego; BoŜyma Franciszka, lat 51, zm. 17 VIII 1944
roku; Szadkowskiego Franciszka ps. „Willen”, ur. 13 II 1912 roku, sierŜ. plutonu 320, 2 kompanii baonu im. gen. Sowińskiego, zm. 17 VIII 1944 roku na skutek ran od szrapnela; Grolewskiego Pawła; Bońkowskiego Lucjana, ur. 6 III
1897 roku w RaciąŜu, zam. przed Powstaniem przy ul. Freta 43; Zielińskiego
Kazimierza, zam. przed Powstaniem przy ul. Bracka; Ślaz Stefanię; Wójcika
Mieczysława, lat 24; Lubelskiego Józefa, lat 15, zam. przed Powstaniem przy
ul. Mostowej 16; Dudkiewicz Anastazję, zam. przed Powstaniem przy ul. Mostowej 16; Kempner-Hejmana Hermana, ur. 22 IX 1906 roku w Kaliszu, syna
Mosesa i Sury z Gutermanów, śyda; Odlanickiego Jana ps. „Drabina”, Ŝołnierza AK; Zachowską Michalinę, ur. 1883, zm. 1 IX 1944 roku; Galewskiego Jerzego, ur. 13 VIII 1921 roku w Warszawie, zam. przed Powstaniem przy ul.
Iwickiej 4, kpr. pchor., poległego 19 VIII 1944 roku; Fromma Karola, znanego
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warszawskiego adwokata, przed wojną prezesa Zarządu Głównego Związku
Pracowników Instytucji Ubezpieczalni Społecznych, zam. przed Powstaniem
przy ul. Filtrowej 64; Makowskiego Ryszarda, ur. 3 VI 1913 roku w OŜarowie,
zam. przed Powstaniem przy ul. Brzozowej 26 m. 1; Enderta Cezarego, ur. 6 I
1909 roku, zam. przed Powstaniem przy ul. Wroniej 62; Rytla Tadeusza, lat
15, zam. przed Powstaniem przy ul. Nalewki 4, poległego w sierpniu 1944,
rozpoznanego przez matkę; Zuckermana Mihely'ego, ur. w 1899 roku, Niemca;
Rubina Eugeniusza, lat 28, śyda, zm. 20 VIII 1944 roku; Borowskiego Józefa,
ur. 26 VII 1914 roku, zam. przed Powstaniem przy ul. Rybaki 19; Parasińską
Danutę, lat 14, zm. 29 VIII 1944 roku. Ponadto z tychŜe mogił indywidualnych
wydobyto szczątki 27 osób, których nie udało się zidentyfikować.
Na tymŜe skwerze od strony ul. Kilińskiego, tyle Ŝe bliŜej jezdni, znajdowało się 14 mogił zbiorowych. ZałoŜono je 13 VIII 1944 roku wieczorem, zaraz
po eksplozji czołgu-pułapki i pochowano w nich ofiary tej tragedii. Być moŜe
później do mogił tych złoŜono teŜ zwłoki innych poległych albo zmarłych z ran
w szpitalu przy Długiej 7.
Z grobu nr 1, pierwszego z lewej strony, wydobyto szczątki 17 męŜczyzn
i kobiet. Znaleziono tam dokumenty następujących osób: Baran Magdaleny,
ur. 22 VII 1872 roku w Falenicy, zam. przed Powstaniem przy ul. Freta 26; Barana Walentego, ur. 13 XII, rok nieczytelny, w Brzostowie, syna Rafała i Antoniny, dozorcy ogrodów miejskich, oraz Stawickiego Władysława, ur. 12 XI
1906 roku w Płoskirowie, zam. przed Powstaniem przy ul. Świętojańskiej 21.
Z grobu nr 3 wydobyto szczątki 33 osób. Znajdowały się tu dokumenty
Jaromira Olgierda Downarowicza, ur. w 1928 roku, syna Waldemara i Olgi
Krauze, zam. przed Powstaniem przy ul. Świętokrzyskiej 32, strzelca harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw», poległego w eksplozji czołgupułapki. Szczątki jednej z kobiet uznano - znowu symbolicznie - za zwłoki Marii
Balińskiej ps. „Regina” i wydano jej rodzinie.
W grobie nr 4 znajdowały się szczątki 10 osób, przy czym rozpoznano
tylko Leokadię Misiak, mieszkankę domu Kilińskiego 3.
Grób nr 5 był w gruncie ręczy pojedynczą mogiłą, z której wydobyto tylko zwłoki nie zidentyfikowanego męŜczyzny.
Za to grób nr 7 zawierał szczątki aŜ 80 osób, z czego rozpoznano tylko
Józefa Drabika, zam. przed Powstaniem przy ul. Kapucyńskiej 4, Zbigniewa
Michalika, ur. 20 XII 1923 roku, zam. przed Powstaniem przy ul. Zimorowicza,
poległego 17 VIII 1944 oraz Władysława Nowaka, ur. 13 II 1916 roku w Warszawie, zam. przed Powstaniem przy ul. Krochmalnej.
Z grobu nr 8 wydobyto szczątki 20 osób, rozpoznając tylko Zbigniewa
Madeja.
W sąsiedniej mogile nr 9 znajdowały się zwłoki 8 ludzi, z czego zidentyfikowano tylko Antoniego Taranowskiego.
Potem rozkopano grób nr 11, natrafiając na szczątki 6 osób, w tym Józefa Olesiaka.
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W grobie nr 12 byli 2 nie zidentyfikowani męŜczyźni.
W grobie nr 13 natrafiono na 5 nie rozpoznanych osób.
Wreszcie z grobu nr 14 wydobyto szczątki 7 nie rozpoznanych męŜczyzn i kobiet. Znaleziono tam dokumenty na nazwisko Mera Zygmunt Tadeusz, ur. 22 X 1921 roku, zam. przed Powstaniem przy ul. Krochmalnej 24.
Z niewielkiego trawnika przed wejściem do pałacu Raczyńskich wydobyto zwłoki Franciszki Michalewicz, ur. 1 I 1906 roku, która zginęła juŜ 1 VIII
1944, a więc w pierwszych godzinach Powstania. Obok byli pochowani Anna
Kołacka, lat 28, Eugeniusz Kajtanowicz (lub Kąjtaniak), ur. 28 XI 1906 roku,
zam. przed Powstaniem przy al. Wroniej 62 m. 54 oraz Stanisław Franciszek
Sokolnicki ur. 9 II 1894 roku..
Ze sklepu domu przy Kilińskiego 7 wydobyto szczątki nieznanego powstańczego oficera. „Prawa noga w szynach, całe plecy podziurawione kulami” - zanotował protokolant. Wynika z tego, Ŝe ów oficer, nie będący w stanie
poruszać się, został zamordowany 2 IX 1944 roku przez Niemców bądź Ukraińców serią z broni maszynowej.
19 kwietnia 1945 rozpoczęły się prace ekshumacyjne na posesjach przy
Kilińskiego 1 i 3. JuŜ w bramie znaleziono szczątki dwu nie zidentyfikowanych
powstańców. Według wszelkiego prawdopodobieństwa byli to ranni z baonu
«Gustaw», zaniesieni tam w południe 2IX 1944 roku przez sanitariuszki z «Wigier». Na wspólnym podwórzu domów Kilińskiego 1 i 3 znajdował się cmentarzyk baonów «Gustaw» i «Wigry». Zachowało się tu sporo krzyŜy z tablicami,
a zresztą zwłoki chowano z butelkami, zawierającymi dane personalne. Dlatego teŜ wielu tu pochowanych udało się zidentyfikować. Ich nazwiska podajemy
w aneksie nr 9.
Ponadto z terenu posesji Kilińskiego 1 i 3 ekshumowano zwłoki 29 osób,
w większości powstańców. Wśród nich znajdowały się bez wątpienia szczątki
tych Ŝołnierzy baonu «Gustaw», których 2 IX 1944 roku próbowały ratować
sanitariuszki «Wigier» „Pająk” i „Janka”.
Ekshumacje przeprowadzono w kwietniu 1945 roku w obawie przed epidemią. Nie były jeszcze gotowe kwatery dla poległych w Powstaniu. Tylko
w nielicznych wypadkach zwłoki wydobyte z terenu pałacu Raczyńskich i jego
najbliŜszej okolicy zostały zabrane przez rodziny i pochowane indywidualnie.
W zdecydowanej większości szczątki te, opatrzone juŜ numerami PCK, przeniesiono do pobliskiego Ogrodu Krasińskich i pochowano tam tymczasowo
w wielkich zbiorowych mogiłach. W 1946 i 1947 roku z tego prowizorycznego
cmentarza zaczęto powtórnie ekshumować powstańców i ludność cywilną poległą na Starówce. W owym czasie płk „Radosław”, dowódca doborowych oddziałów Kedywu, uczestnik obrony Starego Miasta, otrzymał zgodę na załoŜenie kwater dla swojego zgrupowania na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Mieli tam spocząć Ŝołnierze baonów «Zośka», «Parasol», «Miotła»
i «Czata». Płk „Radosław” wydzielił osobną kwaterę dla Ŝołnierzy baonu «Gustaw». Powstała teŜ niewielka kwatera «Wigier». Tam właśnie starano się kie-
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rować rozpoznane szczątki powstańców z wymienionych tu batalionów, odkopywane z Ogrodu Krasińskich bądź teŜ z innych miejsc Starego Miasta.
Równocześnie zapadła juŜ „decyzja polityczna”, aby „nie stwarzać sanktuarium dla Armii Krajowej”. Ekshumacji w Ogrodzie Krasińskich - jak zresztą
na innych tego rodzaju cmentarzach na pl. Starynkiewicza, w ogrodzie Instytutu Głuchoniemych, w parku Dreszera, na pl. Wilsona - nadzorowali pracownicy
milicji, wojska, a przede wszystkim słuŜby bezpieczeństwa. Mieli oni polecenie
„identyfikować jak najwięcej zwłok Ŝołnierzy Armii Ludowej”, a równocześnie
zacierać ślady przynaleŜności do AK. Dlatego teŜ w pewnych wypadkach - ich
liczba jest dziś niemoŜliwa do ustalenia - zwłoki Ŝołnierzy AK zostały skierowane na kwaterę AL i pochowane tam jako „nieznani Ŝołnierze Armii Ludowej”.
Z drugiej strony szczątki powstańców - rozpoznane w pierwszej ekshumacji określano jako NN podczas drugiej ekshumacji i kierowano na nowo załoŜony
Cmentarz Powstańców na Woli, zwany później Cmentarzem „PolegliNiepokonani”, od wzniesionego tam pomnika.
W takim stanie rzeczy większość tych, którzy zmarli w szpitalu na Długiej 7 albo teŜ zostali tam zamordowani 2 IX 1944 roku przez Niemców, nie
doczekała się godnego pochowania. Spoczywają oni w bezimiennych mogiłach na Cmentarzu Powstańców na Woli, podczas gdy szczęśliwsi od nich koledzy znaleźli się na Cmentarzu Wojskowym, w kwaterach swoich oddziałów
.
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KRAJOBRAZ PO BITWIE
Jeszcze w styczniu 1945 roku nieznany warszawiak jako pierwszy oddał
hołd pamięci pomordowanych, malując białą farbą niezdarny krzyŜ na murach
Starego Miasta tam gdzie zginęli ranni ze szpitali „Pod Krzywą Latarnią”
i „Czarnym Łabędziem”. KrzyŜ ten, po usunięciu gruzów parzystej strony Podwala, był dobrze widoczny. Spłukiwany przez deszcze, stopniowo zapomniany, przetrwał w szczątkowym zarysie do połowy lat osiemdziesiątych. Starzy
warszawiacy pokazywali go sobie, a 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania, i 2 września, w rocznicę zagłady staromiejskich szpitali, zapalano tam znicze. W pierwszych powojennych latach było ich wiele, potem coraz mniej, aŜ
wreszcie przyszła taka chwila, kiedy w rocznicowy dzień nie zapalono juŜ Ŝadnego światełka.
Podobnie na resztkach frontonu kamienicy przy Kilińskiego 3 pojawił się
w pierwszych miesiącach 1945 roku napis wskazujący, Ŝe tu właśnie zasypanych zostało kilka sanitariuszek batalionu «Gustaw». Wykonany czarną farbą
czy teŜ po prostu smołą, przetrwał długie lata, aŜ wreszcie usunięto te gruzy.
TuŜ obok dziewczęta od «Gustawa», zaraz po powrocie do Warszawy,
umieściły niewielki krzyŜ między dwoma postrzelanymi oknami. W powstańcze
rocznice, a takŜe na 1 listopada, składano tu kwiaty i zapalano znicze. KrzyŜ
ten miał upamiętnić nie tylko Ŝołnierzy batalionu «Gustaw» zamordowanych
przez Niemców, ale równieŜ ofiary eksplozji czołgu-pułapki. W sierpniu 1950
roku, na prośbę pchor. „Brzozy”, który - juŜ jako inŜynier - uczestniczył w odbudowie Starego Miasta, pracownicy ślusarni Zakładów Budownictwa Mieszkaniowego nr 3 z ul. Koźlej wykonali i postawili na tym miejscu okazały metalowy krzyŜ i tabliczkę upamiętniającą ofiary wybuchu.
W owym czasie nie było juŜ wraku czołgu-pułapki. Odrzucony siłą eksplozji na jezdnię ul. Podwale, przetrwał tam Powstanie. Po wojnie, kiedy zaczęło się odgruzowywanie Starego Miasta, został zepchnięty na pobocze, aby
nie tamował ruchu kolejki ciągnącej niewielkie wagoniki, którymi wywoŜono
gruz. Próbowano wprawdzie zainteresować wrakiem Muzeum Wojska Polskiego, ale nie były to czasy, kiedy chciano upamiętniać „podpalaczy Warszawy”. Dlatego teŜ wrak został pocięty na złom gdzieś około 1950 roku. Kawałek
tego wraku zachował sobie na pamiątkę były Ŝołnierz harcerskiego plutonu
łączników „Lubicz” (Jerzy Świderski).
Tymczasem na frontonie pałacu Raczyńskich umieszczono w końcu lat
czterdziestych typową metalową tablicę z krzyŜem, informującą, Ŝe tutaj
Niemcy dokonali masakry rannych powstańców. Potem tablica ta została zastąpiona inną, wykonaną z piaskowca, ale opracowaną według standardowego modelu. Brak na niej szczegółów tego, co stało się na Długiej 7, a data zagłady powstańczego szpitala została podana błędnie jako 1 IX 1944 roku.
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Wewnątrz pałacu Raczyńskich, w hallu na pierwszym piętrze, umieszczono drewnianą tablicę z nazwiskami archiwistów poległych, zmarłych i zamordowanych w latach 1939-1945.
W 1965 roku przystąpiono do odgruzowania posesji przy Kilińskiego 1-3,
gdzie rozpoczęto budowę domu mieszkalnego i pawilonu gastronomicznego.
Dom mieszkalny objął oficynę przedwojennej kamienicy przy Kilińskiego 1,
która ocalała mimo niezwykle intensywnych bombardowań i artyleryjskiego
ostrzału tej części Starówki. W 1967 roku podczas prac prowadzonych przez
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Śródmieście usunięto pamiątkowy krzyŜ ku czci ofiar eksplozji czołgu. Umieszczono jednak tablicę informującą, Ŝe po zakończeniu robót „pamięć poległych zostanie utrwalona”.
23 stycznia 1967 roku Wydział Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej
Warszawa Śródmieście, przy udziale Dyrekcji Rozbudowy Miasta i ZBOWiD,
postanowił uczcić pamięć ofiar tragedii na Kilińskiego przez wmurowanie odpowiedniej tablicy na domu mieszkalnym nr 3. Sprawę miał załatwić zastępca
kierownika tego Wydziału, niejaki Durmaj. Do połowy 1970 roku, a więc przez
ponad trzy lata, nie zapadła jednak w tej sprawie decyzja wykonawcza.
W 1968 roku pojawił się na chodniku przed domem przy Kilińskiego 3
drewniany słupek wysokości 180 cm, pomalowany na zielono, a obok stanęła
skrzynka na kwiaty oraz płytka z lastriko bez napisu. Wszystko to - jak zapewniały odnośne władze - miało „słuŜyć upamiętnieniu ofiar tragedii”. Byli Ŝołnierze batalionu «Gustaw» zaprotestowali jednak przeciwko takiej wersji „pomnika”.
18 września 1969 roku na podwórzu domu przy Kilińskiego 3, skąd
usuwano ostatnią partię gruzów, znaleziono szczątki „DuŜego” (Ryszarda
Grossmana) z kompanii «Harcerskiej». Grossman poległ 23 VIII 1944 roku
i tegoŜ dnia został pochowany przez kolegów na batalionowym cmentarzyku.
W tydzień później, w wyniku bombardowania, runęły jednak mury sąsiedniej
kamienicy i gruzy zasypały mogiłę. To spowodowało, Ŝe ekshumacji nie moŜna było dokonać w pierwszych latach po wojnie.
Odnalezienie szczątków „DuŜego” zmobilizowało byłych Ŝołnierzy «Gustawa». Sprawą skandalicznego „słupka na Kilińskiego” zajął się teŜ mecenas
Szonert, ojciec poległego w eksplozji czołgu-pułapki harcerza Bogdana Szonerta. Tymczasem jednak - jakby na ironię - Wydział Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej powierzył opiekę nad miejscem tragedii cechowi fryzjerów.
12 grudnia 1970 roku pięciu byłych Ŝołnierzy baonu «Gustaw» - Kazimierz Dąb, Cezary Kiliman, Maciej Nasierowski, Jerzy Sikorski i Jerzy Świderski - wystosowało list do ówczesnego ministra Janusza Wieczorka, przewodniczącego Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, postulując godne
upamiętnienie miejsca eksplozji czołgu-pułapki. W parę miesięcy później podobny wniosek złoŜył były dowódca baonu, mjr Ludwik Gawrych i 10 jego podkomendnych.
W październiku 1973 roku, a więc w sześć lat po uchwale Wydziału Kultury o wmurowaniu tablicy pamiątkowej, Wydział Architektury DRN zatwierdził
81

KRAJOBRAZ PO BITWIE

wreszcie projekt pomnika - granitowego głazu, upamiętniającego ofiary 13
sierpnia. Artysta rzeźbiarz Bronisław Kubica umieścił na głazie odpowiedni
napis, nadając mu kształt odcisku czołgowych gąsienic.
Byli Ŝołnierze «Gustawa» musieli jednak wystąpić ze specjalnym wnioskiem do naczelnego plastyka Warszawy o wyraŜenie zgody na umieszczenie
na głazie znaku Polski Walczącej, którego nie moŜna było uwzględnić w pierwotnym projekcie. Po pewnych wahaniach naczelny plastyk ostatecznie wyraził zgodę. Pomnik - juŜ z „kotwicą” - został odsłonięty 13 VIII 1974 roku,
w trzydziestą rocznicę tragedii na Kilińskiego.
W dziesięć lat później - w październiku 1984 roku - uczczono pamięć
tych powstańców i mieszkańców Starego Miasta, którzy zostali zamordowani
przez Niemców na międzymurzu 2 IX 1944 roku. Stanął tam, na niewielkim
postumencie, pomnik Małego Powstańca. Odsłonięcia dokonał wspomniany
juŜ Jerzy Świderski, w dniach powstania 15-letni łącznik z baonu «Gustaw»,
a teraz profesor medycyny, wybitny kardiolog z Instytutu Matki i Dziecka.
I znowu 13 sierpnia, tym razem 1993 roku Stowarzyszenie Mieszkańców
Starego Miasta wybrało tę właśnie datę jako dzień swojej dzielnicy.
Sam pałac Raczyńskich wyszedł z wojennej zawieruchy mocno uszkodzony. Ocalały jednak zewnętrzne mury, które jeszcze 1945 roku wzmocniono, zakładając cegłami otwory okienne. W 1948 roku rozpoczęły się prace restauracyjne. PołoŜono najpierw dach, a następnie zajęto się odbudową drugiego piętra. W lutym 1948 roku robotnicy usuwający gruz z pomieszczeń
pierwszego piętra - tam gdzie dziś „znajduje się gabinet kierownika Pracowni
Naukowej - natrafili na szczątki pięciu osób. Nie udało się ich zidentyfikować,
chociaŜ według wszelkiego prawdopodobieństwa była wśród nich Kazimiera
Świderska, zamordowana 2 IX 1944 roku i nie odnaleziona przez Ŝołnierzy
«Wigier», kiedy wiosną 1945 roku ekshumowali oni swoich kolegów „Stasiuka”, „Roberta” i „Klechę”. Szczątki pięciu nie zidentyfikowanych zostały złoŜone na Cmentarzu Powstańców na Woli.
Pałac Raczyńskich został odbudowany w 1950 roku w wersji nieco
zmienionej w stosunku do stanu przedwojennego. ObniŜono o jedno piętro tylną oficynę od strony Podwala. Przede wszystkim jednak zmodernizowano
wewnętrzny układ pomieszczeń, przystosowując budynek do potrzeb Archiwum Głównego Akt Dawnych, które stopniowo zainstalowało się tu w latach
pięćdziesiątych.
Co pozostało w pałacu z dramatycznych dni Powstania? Przede wszystkim ocalały osiemnastowieczne piwnice, te, w których znajdował się szpital
i jego sale operacyjne i w których Niemcy oraz Ukraińcy wymordowali kilkudziesięciu rannych. Dopiero w początkach 1994 roku postawiono ściankę działową, oddzielając najdalej połoŜone pomieszczenia piwniczne od tych z pierwszej części. W części frontowej pałacu jedno z okien na lewo od bramy wejściowej pozostawiono załoŜone cegłami, z kratami uszkodzonymi eksplozją
bomby. W dolnej części fasady, na całej długości, widoczne są ślady odłamków i kul. Podobnie jest zresztą od strony ul. Kilińskiego.
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Pałac Raczyńskich - tak jak to było z międzymurzem i miejscem eksplozji czołgu-pułapki - był dla powstańców warszawskich i rodzin poległych miejscem szczególnego kultu. Przez wiele lat po wojnie na dziedzińcu przy Długiej
7, a takŜe niektórych pomieszczeniach na parterze zapalano 1 sierpnia i 2
września znicze. Dziś, w pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach, zachodzą tu juŜ tylko nieliczni uczestnicy Powstania.
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Uwaga:
Na listach zamieszczonych w aneksach 3, 4, 5 i 7 przy kaŜdej pozycji podany
jest w nawiasie numer jej źródła.

ANEKSY

Aneks 1. Personel medyczny Centralnego Powstańczego Szpitala
Chirurgicznego nr 1 przy ul. Długiej 7
Komendanci:
1. dr Niedźwiecka-Namysłowska Izabela ps. „Bela”, ur. 30 VIII 1917 we Władykaukazie, córka Alfreda i Charlotty, (od 10 do 13 VIII)
2. mjr rez. doc. dr Falkowski Adolf (od 13.8 do 1 IX)
Chirurdzy:
1. płk dr Stroński Bronisław - szef grupy chirurgicznej (do 13 VIII w szpitalu
Jana BoŜego)
2. mjr rez. dr Krauze Leopold (do 13 VIII w szpitalu Jana BoŜego)
3. prof. dr Tomaszewicz Wincenty (do 13 VIII w szpitalu Jana BoŜego)
4. dr Tomaszewicz Zofia (Ŝona profesora)
Lekarze:
1. lek. dentysta Brodzka Romualda
2. mjr dr Gubarewski Cyryl
3. dr Jakimowicz Władysław (do 13 VIII w szpitalu Jana BoŜego)
4. dr Kowalski Edward ps. „Edek”
5. dr Krajewski Kazimierz
6. mjr dr Krupiński Zygmunt (do 13 VIII w szpitalu Jana BoŜego)
7. por. rez. dr Kujawski Zygmunt ps. „Brom”, lekarz baonu «Zośka» (wkrótce
odszedł na Długą 23)
8. dr Niedźwiecka-Namysłowska Izabela ps. „Bela”
9. dr Szumigaj Franciszek (do 13 VIII w szpitalu Jana BoŜego)
10. dr Uszkiewicz Leon (do 13 VIII w szpitalu Jana BoŜego)
Pielęgniarki:
1. Gebethner Jadwiga ps.„Jadwiga” - szefowa pielęgniarek Grupy Północ,
KrzyŜ Walecznych (KW)
2. Kurowska Marta ps. „Marta”- siostra szarytka, szefowa pielęgniarek (KW)
3. Wiśniewska Halina ps. „Mila”- szefowa pielęgniarek od 20 VIII (KW)
4. Fałkowska Danuta
5. Janowska Krystyna (Karyna) ps. „Krysia” (KW)
6. Kamińska Teodozja
7. Krauze Zofia
8. Moszyńska Maria ps. „Maria (KW)
9. Moszyńska Wanda ps. „Wanda” (KW)
10. Ogińska Wanda ps. „Zosia” (KW)
11. Piesko Irena ps. „Irena” (KW)
12. Wadowska Wanda ps. „Wanda” (KW)
Sanitariuszki:
1. Bączkowska Zofia ps. „Zofia”, równocześnie w baonie «Wigry»
2. Brudzińska Krystyna
3. Buczek Lidia ps. „Lidka”, ur. 15 XII 1923 w Łodzi, córka Stanisława i Kazimiery, równocześnie w baonie «Wigry»
4. Czabańska Hanna ps. „Hanka”
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Czajkowska Wanda ps. „Tuska”
Czelna Apolonia
Frankowska ps. „Maryna”
Grabowska Krystyna ps. „Krystyna”, równocześnie w baonie «Wigry»
Gradowska Jadwiga ps „Jaga”, początkowo w baonie «Chrobry I», przeszła kanałami do Śródmieścia, cięŜko ranna 9 IX, zm. tejŜe nocy
Gruszczyńska-Jasiak Janina ps. „Janka”, ur. 11 XII 1922 w Warszawie,
córka Tadeusza i Jadwigi, równocześnie w baonie «Wigry»
„Irena” (NN), równocześnie w baonie «Wigry»
Jankowska Teresa
Kluźniak Sylwia ps. „Stefania”, równocześnie w baonie «Wigry»
Konopacka-Klimaszewska Jadwiga ps. „Wisia”, ur. 1 XI 1921, córka Jana,
równocześnie w baonie «Wigry»
Kopeczek Barbara ps. „Wasilewska”, ur. 20 VIII 1922 w Warszawie, córka
Zygmunta i Marii, równocześnie w baonie «Wigry»
Kryńska Halina
Kryńska Wanda
Lendzion-Białczyńska Aleksandra ps. „Ola” (KW)
„Lucyna” (NN)
Maciejewska-Woźniak Wanda ps. „Iskra”, ur. 27 X 1919 w Zurichu, córka
Guillermo i Haliny, równocześnie w baonie «Wigry»
Magdzińska-Dembińska Stefania ps. „Stenia”
Matusiewicz Stanisława ps. „Sława” (KW)
Owczarska-Przyborska Maria ps. „Kulesza”
Paszkowska Jadwiga
PetraŜycka Aleksandra ps. „Ola-Ola”, ur. 11 VI 1924 w Warszawie, córka
Teodora i Jadwigi, równocześnie w baonie «Wigry»
Piotrowska-Gancarczyk Barbara ps. „Pająk”, ur. 18 IV 1923, córka Czesława i Cecylii, zam. przed Powstaniem przy ul. Irlandzkiej 8 m. 12, równocześnie w baonie «Wigry»
Popielska-Sztomberek Antonina ps. „Antonina”, początkowo w szpitalu Jana BoŜego
Potulicka-Łatyńska Teresa ps. „Teresa”, ur. 1925, córka Henryka i Marii,
równocześnie w baonie «Wigry»
PrzedŜymirska Małgorzata ps. „Bellona”, równocześnie w baonie «Wigry»
Radkowska Stanisława
Robakowska Helena Maria
SieluŜycka Maria ps. „Isia”, równocześnie w baonie «Wigry»
Siemaszko Danuta
Suryn Helena ps. „Justyna”, równocześnie w baonie «Wigry»
Tafel-Kaczanowska Irena ps. „Zosia”
Taube Aleksandra ps. „Ola Wręcka”, równocześnie w baonie «Wigry»
Tomaszewska-Groszewska Leokadia ps. „Ala” (od 19 VIII)
Wasilewska Irena
Wągrowska Maria (KW)
Witkowska Jagoda od 19 VIII
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Aneks 2. Personel medyczny szpitala przy ul. Kilińskiego 3
- filii szpitala przy ul. Długiej 7
Komendant:
ppor. dr Pogórski Tadeusz ps. „Morwa” (KW)
Zastępca:
dr „Roma”
Intendent:
por. Wiszniewski Jerzy ps. „Poleski”, poległ 26 VIII 1944, zasypany w szpitalu
na Kilińskiego
Medyczka:
Puchalska Lidia ps. „Lidia”, poległa 24 VIII 1944 na Kilińskiego (KW)
Pielęgniarki:
1. Burakiewicz Anna ps. „Biba”, „Balbina” (KW)
2. Rachwald Maria ps. „Renata”, „Renia”
3. „Zofia” (NN)
Sanitariuszki:
1. Ciepieniak Jadwiga ps. „Iga”
2. Dybczyńska Alicja ps. „Ala”, ranna 13 VIII 1944, poległa 17 IX 1944 zasypana na Mokotowskiej 46
3. Gracz-Koszycka Marianna ps. „Burza” (KW)
4. Kaliwoda Jadwiga ps. „Japonka”
5. Kozerska Julia ps. „Jula”, ranna 13 IX 1944 na HoŜej, zm. z ran 2 X 1944
w szpitalu „Sano” (KW)
6. Kuszell Barbara ps. „Basia” (KW)
7. Kwiatkowska Irena ps. „Joanna”, cięŜko ranna 13 VIII 1944, uniknęła zagłady 2 IX 1944 w szpitalu przy Długiej 7
8. Mieczkowska Krystyna ps. „87”, „Krystyna” (KW)
9. Pawłowska Janina ps. „870”, „Janka”, trzykrotnie ranna (KW)
10. Piasecka Krystyna ps. „856”, „Krysta” (KW)
11. Polińska ElŜbieta ps. „Płomień”
12. Psarska Maria ps. „Mariola”
13. Rey Helena ps. „15”, „Jabłońska”
14. Rosochowicz Maria ps. „193”, „Basia”
15. Rutkowska Aleksandra vel Rostkowska-Kossowska ps. „Ola”, „TeresamęŜatka”, poległa 26 VIII 1944, zasypana w szpitalu przy ul. Kilińskiego
16. Sadkowska-Anna ps. „Hanka”, „Sosnowska”
17. Sękowska Danuta ps. „314”, „Danka”, została na Starym Mieście
18. Siedlanowska Wanda ps. „244”, „Wanda”
19. Soroczyńska Halina „Sroczka”, poległa 26 VIII 1944 zasypana w szpitalu
przy ul. Kilińskiego
20. Wnuk Alina ps. „Alina” (KW)
21. śak Irmina ps. „Ognik”, cięŜko ranna 13 VIII 1944 w eksplozji czołgupułapki
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Aneks 3. Ranni i chorzy w szpitalu przy ul. Długiej 7 przed 2 IX 1944
(tj. dniem zagłady szpitala)
Na podstawie: 1 - Listy strat baonu «Zośka», 2 - Listy strat baonu «Wigry», 3 - Listy strat baonu «Gustaw», 4 - Listy strat baonu «Bończa»,
5 - Listy strat baonu «Dzik», 6 - Listy strat zgrupowania «Leśnik», 7 - Listy
strat baonu «Chrobry I», 8 - Listy strat zgrupowania «Gozdawa», 9 - Protokołów ekshumacyjnych PCK
1.

Denel Wiesław ps. „Orzech”, strz. kompanii «Rudy» baonu «Zośka», ranny
13 VIII w ataku na Stawki, przeniesiony do szpitala Jana BoŜego, potem na
Długą 7, gdzie amputowano mu nogę, zm. 19 VIII, pochowany na podwórzu Kilińskiego 1/3, ekshumowany 20 IV 1945 do Ogrodu Krasińskich, pochowany 28 IV 1947 na kwaterze baonu «Zośka» na Cmentarzu Wojskowym (1)
2. Derkuczewski Zbigniew ps. „Sokół”, strz. kompanii szturmowej baonu «Wigry», ranny 28 VIII na Brzozowej, przyniesiony w stanie beznadziejnym na
Długą 7, zm. 29 VIII, pochowany na podwórzu Kilińskiego 1/3 (2)
3. „Duch” (NN), sierŜ. 1 kompanii baonu «Wigry», ranny 13 VIII w eksplozji
czołgu na Kilińskiego, zm. 16 VIII (2)
4. Duchiński Jan ps. „Satyr”, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw»,
ranny 13 VIII w eksplozji czołgu na Kilińskiego, zm. 20 VIII (3)
5. Faryaszewska Ewa ps. „Ewa”, z ekipy zajmującej się ratowaniem zabytków
Starego Miasta, cięŜko ranna od granatnika 28 VIII na ul. Nowomiejskiej,
przeniesiona do szpitala przy Długiej 7, zm. po kilku godzinach (2)
6. Figarski Zygmunt ps. „Firek”, ur. 13 I 1912, syn Franciszka i Zofii, zam.
przed Powstaniem na ul. Ogrodowej 67 m. 59, ranny pod koniec sierpnia,
postrzał przedramienia ze złamaniem kości, zm. w szpitalu przy ul. Długiej
7, pochowany na ul. Kilińskiego 1, ekshumowany 19 IV 1945, pochowany
przez rodzinę na Bródnie (9)
7. „Goliat” (NN), łączn. płk. „Leśnika”, cięŜko ranna 29 VIII, zm. tegoŜ dnia
w szpitalu przy Długiej 7 (6)
8. Kwiek Bolesław, ur. 16 I 1896 w Dzierzbach, zam. przed Powstaniem przy
ul. Świętojerskiej 18, zm. VIII 1944, pochowany pod murem od strony ul.
Kilińskiego, ekshumowany 12 IV 1945 do Ogrodu Krasińskich (9)
9. Michalik Zbigniew, ur. 20 XII 1923, zam. przed Powstaniem przy ul. Zimorowicza, strz. kompanii por. „Edwarda” baonu «Chrobry I», cięŜko ranny 17
VIII, zm. tegoŜ dnia, pochowany pod murem od strony ul. Kilińskiego, ekshumowany 11 IV 1945 do Ogrodu Krasińskich (7)
10. Piątkowski Jan ps. „Massalski”, strz. kompanii szturmowej baonu «Wigry»,
ranny 28 VIII na Brzozowej, przyniesiony na Długą 7, zm. po kilku godzinach, pochowany na podwórzu Kilińskiego 1/3 (2)
11. Rankowska Barbara ps. „Baśka”, san. baonu «Bończa», prowadziła punkt
opatrunkowy w katedrze, ranna podczas walk o katedrę, przeniesiona do
szpitala przy Długiej 7, zm. (4)
12. Rapacki Jan ps. „Bosman”, ur. 29 XII 1921, st. strz. kompanii «Orląt» zgrupowania «Gozdawa», ranny 27 VIII, zm. 28 VIII (8)
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13. Stankiewicz Andrzej ps. „Ankwicz”, kpr. pchor. 1 kompanii baonu «Wigry»,
ranny 4 VIII w ataku na Dworzec Gdański, zm. 27 VIII (2)
14. Szymaszczyk Janusz ps. „Ochotnik”, ur. 1925, strz. kompanii «Gertruda»
baonu «Gustaw», ranny 13 VIII w eksplozji czołgu na Kilińskiego, zm. 20
VIII (3)
15. Trawski Jan ps. „El”, kpr. pchor. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw»,
ranny 13 VIII w eksplozji czołgu na Kilińskiego, zm. 28 VIII, pochowany na
podwórzu domu przy ul. Kilińskiego 1/3, ekshumowany 19 IV 1945 (3)
16. Tyrcha Zdzisław ps. „1781”, „Zdzisiek”, „Alojzy”, kpr. pchor. kompanii
«Aniela» baonu «Gustaw», ranny 24 VIII na pl. Zamkowym, przyniesiony
do szpitala „Pod Krzywą Latarnią”, odesłany na Długą 7, zm. tegoŜ dnia
w czasie operacji (3)

Aneks 4. Polegli w wyniku eksplozji czołgu przy ul. Kilińskiego 3
(13 VIII)
Na podstawie: 1 - Listy por. Fręchowicza, 2 - Listy kpt. Fajera, 3 - Listy
pchor. Nasierowskiego, 4 - Relacji Ŝołnierzy baonu «Gustaw», 5 - Relacji
Ŝołnierzy baonu «Wigry», 6 - Protokołów ekshumacyjnych
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ałłas Andrzej ps. „Szymański”, kpr. 3 kompanii baonu «Wigry» (5)
Andrzejewski Wojciech, ur. 11 X 1920, powstaniec (1)
„Antek”, ur. ok. 1920, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (4)
Augustyński Jędrzej Kazimierz ps. „Jędrzej”, „August”, ur. 1 XI 1917, syn
Zygmunta i Eugenii, ppor. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw»,
symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Balewski Zdzisław ps. „Korwin”, ur. 16 I 1918, plut. pchor. kompanii
«Gertruda» baonu «Gustaw», zam. przed Powstaniem przy ul. Krochmalnej 55 m. 2 (1)
Bałłaban Tadeusz Aleksy ps. „1554”, „Kruk”, ur. 17 VII 1924, kpr pchor.,
dowódca harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw» (3)
Baufeld Jerzy Karol, ur. 2 II 1894, zam. przed Powstaniem na Starym
Mieście, cywil (1)
Bednarczyk Marian ps. „Tadeusz”, ur. 16 VII 1899, strz. pocztu dowódcy
zgrupowania «Gozdawa» (2)
Bednarski Czesław, zam. przed Powstaniem na Woli, cywil (1)
BłaŜewicz Ludwik ps. „Klim”, ur. 28 VIII 1904, syn Jana i Marii, kpr. kompanii baonu «Wigry» (5)
„Bogdan” (NN), ur. ok. 1916, ppor. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw» (4)
Brzeska Henryka ps. „38”, „Henia”, ur. 11 I 1924, san. kompanii «Anna»
baonu «Gustaw», zam. przed Powstaniem przy ul. Ogrodowej, pochowana na Cmentarzu Wojskowym w kwaterze B 24 (3)
Brzeziński Dionizy zam. przed Powstaniem w hotelu „Polonia”, cywil (1)
Chmurzanka Alina ps. „Antonina”, ur. ok. 1924, san. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw» (4)
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Chomietowski Józef, ur. 13 V 1909, zam. przed Powstaniem przy ul.
Bednarskiej 6
Chorzewski Bogdan ps. „1074”, „Goliat”, ur. 5 IV 1913 w Popieluchach
na Podolu, syn Stefana i Pauliny, zam. przed Powstaniem przy ul. Złotej
39 m. 30, ppor., szef kompanii «Anna» baonu «Gustaw», symboliczny
grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (4)
Chrapczyński Tadeusz Jan, ur. 10 V 1929, zam. przed Powstaniem przy
ul. Wąski Dunaj 9, cywil (1)
Ciechan Czesław ps. „śubr” (1)
Ciecierzyński Bogdan ps. „Kocik”, ur. 6 I 1924 w Warszawie, syn Mieczysława i Hieronimy, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Ciesielski Adam, ur. 6 V 1904, cywil (1)
Ciesielski Marian ps. „Józefat”, strz. baonu «Wigry»
Ciszak Mariusz, ur. 21 VI 1928, zam. przed Powstaniem przy ul. HoŜej
62 (1)
Ciuk Czesław, cywil (1)
Dąbrowska Irena, zam. przed Powstaniem przy ul. Miodowej 11 m. 32,
cywil (1)
Deliński, zam. przed Powstaniem przy ul. Kilińskiego 4 (1)
Downarowicz Jaromir Olgierd ps. „Jarek”, ur. 16 III 1928 w Gdańsku, syn
Waldemara i Olgi, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu
Wojskowym (4)
Dudek Jerzy, ur. 27 XII 1926, zam. na Starym Mieście, kpr. 102 kompanii
baonu «Bończa» (1)
Dworzyński Henryk Bronisław, ur. 31 VII 1925 (1)
Dygnatowski Jerzy, ur. 28 I 1921, zam. przed Powstaniem przy ul. Grzybowskiej 48 a m. 4 (1)
Dziecio Tadeusz, ur. 26 VII 1925 (1)
Emir Hassan Jan Jerzy, ur. 24 VI 1904, zam. przed Powstaniem przy ul.
Chmielnej 104 m. 5 (1)
Fabierkiewicz Feliks, ur. 8 X 1898, zam. przed Powstaniem przy ul. Rycerskiej, cywil (1)
Falba Tadeusz ps. „1315”, „Znicz”, ur. 21 XII 1913 w Warszawie, syn
Piotra i Jadwigi, plut. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
„Fasownik” (N. Zbigniew), ur. ok. 1928, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw» (4)
Fil Janina, ur. 12 IV 1902, zam. przed Powstaniem przy ul. ŁomŜyńskiej
27 m. 18 (1)
Flis Stanisław (1)
Frac Jan, ur. 16 VI 1903, zam. przed Powstaniem przy ul. Kluszewskiej
8, cywil (1)
Frączek Stanisław, ur. 22 VII 1925 (1)
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Frysztak Krystyna ps. „Krystyna”, „śaba”, „Ropucha”, „Poznańska”, ur. XI
1920 w Drohiczynie, ze słuŜby gospodarczej, a takŜe san. kompanii
«Harcerskiej» baonu «Gustaw» (3)
Gacek Adam ps. „Adaś”, ur. 17 XI 1924 w Warszawie, syn Adama i Celiny, kpr. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób
w kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Galus Józef, ur. 12 II 1925 (1)
Gebhardt Stefan, ur. 17 II 1914 (1)
Ginter Irena ps. „GraŜyna”, ur. 6 IV 1924, kucharka ze zgrupowania
«Gozdawa» (2)
Glinka Jerzy Wojciech ps. „Glinarz”, ur. 27 VII 1928 w Warszawie, strz.
harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw», symboliczny grób
w kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Głuszkowski Wiktor ps. „Siwek”, ur. 24 VII 1902, strz. pocztu dowódcy
zgrupowania «Gozdawa» (2)
Gmoch Ryszard Tadeusz, ur. 25 V 1926, zam. przed Powstaniem przy
ul. Pańskiej 5/9 (1)
Gowin Lucjan ps. „Lucjan”, ur. 1912, kpr. pchor. kompanii «Gertruda»
baonu «Gustaw» (4)
Gozdowski Marceli Ludwik ps. „Goryl”, ur. 25 VII 1913, zam. przed Powstaniem przy ul. Spokojnej 11, kpr. 1 kompanii baonu «Wigry» (5)
Górska Benedykta, ur. 1936, zam. przed Powstaniem przy ul. Piekarskiej
7, cywil (1)
„Grab” (NN), kpr. baonu «Wigry»
Grabowska Wanda, lat 14
Grabowski Stanisław, lat 13
Gromadko Edward ps. „As”, ur. 12 IV 1924 w Warszawie, syn Antoniego
i Marianny, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny
grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (4)
Grudziński Jan Władysław, ur. 27 III 1917, zam. przed Powstaniem we
Włochach przy ul. śeromskiego 10 (1)
„Gucio” (NN), ur. 1928, strz., łączn. dowództwa baonu «Wigry» (5)
Guziakowska Barbara, lat 15
Haleryński Władysław, zam. przed Powstaniem przy ul. Nowolipie 48a
m. 24 (1)
„Hanka” (NN), ur. ok. 1926, san. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw» (4)
Heckman Danuta RóŜa, ur. 28 VIII 1927, zam. przed Powstaniem przy
ul. Podwale 26, cywil (1)
Janicki Zbigniew ps. „Wypiński”, kpr. pchor.
Jankowski Tadeusz ps. „Tadeusz”, ur. ok. 1922, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (4)
„Janusz” (NN), ur. ok. 1921, kpr. kompanii «Anna» baonu «Gustaw» (4)
Jasiński Stefan ps. „Jopek”, ur. 5 VI 1891, strz. pocztu dowódcy zgrupowania «Gozdawa» (2)
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„Jaskółka” (NN), ur. ok. 1925, san. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (2)
Jerka Feliks, ur. 27 VII 1909, zam. przed Powstaniem przy ul. Krochmalnej 44 (1)
„Jesion” (NN), ur. ok. 1922, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw»
(4)
Jeśman Bogdan ps. „Korczak”, ur. 8 IX 1924, zam. przed Powstaniem
przy ul. Ogrodowej 1 m. 6, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw»
(3)
Jezierski Zygmunt ps. „Zygmunt”, ur. ok. 1923, zam. przed Powstaniem
przy ul. śelaznej, kpr. pchor. kompanii «Anna» baonu «Gustaw» (4)
Kaczyński Ryszard, ur. 24 XII 1925, zam. przed Powstaniem przy ul.
Wincentego 52 (1)
Kamiński Stanisław, ur. 4 I 1929, strz. pocztu dowódcy ze zgrupowania
«Gozdawa» (2)
Karkasz Edward, ur. 1 V 1898, strz. pocztu dowódcy ze zgrupowania
«Gozdawa» (2)
Karliński Włodzimierz, ps. „Zbych I”, ur. ok. 1928, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw» (4)
Kedrzyński Tadeusz, ur. 7 VI 1920, zam. przed Powstaniem przy ul. Długiej 12 (1)
Kęcik Stanisław ps. „Dzidek”, ur. 24 VII 1927 w Warszawie, syn Stefana
i Kamilli, zam. przed Powstaniem przy ul. PodchorąŜych, strz. kompanii
«Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu
«Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Kierakowicz Zenon, ur. 1920 (1)
Kleniewski Jan, ps. „Janek”, ur. 21 VI 1927 w Warszawie, syn Józefa
i Józefy, kpr. plutonu specjalnego «Juliusz» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (4)
Klimaszewska Barbara, zam. przed Powstaniem przy ul. Ogrodowej 58
m. 104 (1)
Klimaszewska Hanna, zam. przed Powstaniem przy ul. Ogrodowej 58
m. 104 (1)
Klimaszewski Antoni, zam. przed Powstaniem przy ul. Ogrodowej 58
m 104 (1)
Kobylińska Józefa, zam. przed Powstaniem przy ul. Podwale 44, cywil
(1)
Kolke Maciej ps. „Bojar”, ur. 20 I 1929, syn Jana i Mieczysławy,
strz. 3 kompanii baonu «Wigry» (1)
„Koło” (NN), ppor. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (4)
Komosińska Zofia, ur. 10 XII 1925, kucharka ze zgrupowania «Gozdawa» (2)
Kondraciuk Jan ps. „Podbipięta”, ur. 24 XI 1924, syn Antoniego i Heleny,
strz. 1 kompanii baonu «Wigry» (5)
Kopiński Stanisław, ur. 1897, kpr. ze zgrupowania «Gozdawa» (2)
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Korciepiński Zbigniew ps. „Kortez”, ur. ok. 1923, st. strz. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw» (3)
Kotschy Orwid Józef, ur. 20 I 1924 (1)
Kozłowski Jerzy ps. „Róg”, ur. 23 IV 1928, strz. kompanii «Orląt» ze
zgrupowania «Gozdawa» (2)
Koźlarek Wojciech ps. „Wojtek”, ur. 4 III 1899, strz. ze zgrupowania «Gozdawa» (2)
Krajczyński Henryk ps. „Słoń”, „Silon”, ur. 20 I 1924, kpr. kompanii «Orląt» ze zgrupowania «Gozdawa» (2)
Krawczyk Eugeniusz ps. „1292”, „Mirek”, ur. 1921, plut. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (3)
Krawczyk Jan ps. „Władek”, ur. 4 V 1904, strz. pocztu dowództwa ze
zgrupowania «Gozdawa» (2)
Krzemiński Andrzej ps. „Graieck” (sic), „Krzem”, ur. 1929, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw» (3)
Krzemiński Tadeusz, ur. 7 X 1919, zam. przed Powstaniem przy ul. Franciszkańskiej 6 (1)
Kubiak Franciszek (vel Pinkus Stanisław) ps. „Panienka”, „Krawczyński”,
ur. ok. 1929, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw» (3)
Kuc, zam. przed Powstaniem przy ul. Kilińskiego 1, cywil (1)
Kupś Jan
Kurkowski Bogdan ps. „Woronicz”, „Bogdan” zam. przed Powstaniem
w Boernerowie, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (4)
Kurowski Czesław Marcin, ur. 4 XII 1892, zam. przed Powstaniem przy
ul. Podwale 6/8 (1)
Kwiatkowski Aleksander ps. „Kwiatkowski”, ur. 25 III 1891, syn Józefa
i Teofili, kpr. 3 kompanii baonu «Wigry» (5)
Kwiatkowski Jerzy ps. „Kwiatek”, ur. 12 IV 1926, syn Aleksandra i Michaliny, strz. baonu «Wigry»
„Lalek”, ur. ok. 1927, strz. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw» (4)
Lange Roman ps. „Gumka”, plut. 1 kompanii baonu «Wigry» (5)
Latusek ps. „Brzóska”, syn Kazimierza, strz. 2 kompanii baonu «Wigry»
(5)
„Lech” (NN), ur. ok. 1925, kpr. kompanii «Anna» baonu «Gustaw» (4)
Lewandowski Zbigniew Antoni ps. „Wanda”, ur. 26 VI 1928, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Maciejewski Henryk ps. „Heniuś”, strz. harcerskiego plutonu łączników
baonu «Gustaw» (3)
Macurek Franciszek ps. „Ślusarz”, ur. 11IV 1919, strz. z pocztu dowództwa zgrupowania «Gozdawa» (2)
Madajczyk Mieczysław ps. „Mietek”, ur. 1928, strz. kompanii «Gertruda»
baonu «Gustaw» (4)
Madej Zbigniew ps. „Zbych”, „Zbyszek”, ur. 19 VIII 1933 w Warszawie,
strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw», pochowany
w zbiorowym grobie nr 8, pod ścianą pałacu Raczyńskich, 12 IV 1945
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ekshumowany do ogrodu Krasińskich, 18 IV 1946 ekshumowany ponownie na kwaterę baonu «Gustaw» na Cmentarz Wojskowy (3)
Makowski Wiktor ps. „Rybitwa”, ur. 25 I 1923 w Warszawie, syn Wiktora
i Janiny, zam. przed Powstaniem przy ul. Słowackiego 5 m. 13, plut.
pchor. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
„Malutki” (NN), ur. ok. 1926, kpr. kompanii «Anna» baonu «Gustaw» (4)
Meier Walerian ps. „Lolek”, ur. 18 IV 1920 w Wejcherowie, syn Waleriana
i Anny Elaś, kpr. pchr. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (4)
Merc ps. „Uciekinier”, strz. kompanii «Orląt» ze zgrupowania «Gozdawa»
(2)
Merc Zygmunt ps. „Mickiewicz”, ur. 20 X 1921, st. strz. kompanii «Orląt»
ze zgrupowania «Gozdawa» (2)
Miller Tadeusz ps. „Brzask”, ur. 5 VII 1930, syn Stanisława i Heleny, zam. przed Powstaniem przy ul. Ząbkowskiej 36, strz. 3 kompanii baonu
«Wigry» (5)
Miniarska Aniela, zam. przed Powstaniem przy ul. Podwale 44 m. 3, cywil (1)
Muszewski Zdzisław ps. „Zdzisiek”, ur. 29 VII 1921 w Warszawie, syn
Jana i Karoliny, kpr. pchor. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym
(4)
Niegowski Wiktor, zam. przy ul. Podwale 21 m. 6, cywil (1)
Niewęgłowski Wacław Ludwik, ur. 6 X 1921 (1)
Niewiadomski Stanisław ps. „Krepa”, ur. 11 IX 1924 w Warszawie, syn
Ignacego i Romany, strz. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw»,
symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Nowicki Jerzy, ur. 23 XI 1930 (1)
Nowicki Marceli Bronisław ps. „Blondynek”, ur. 11 III 1923, marynarz (1)
Nowicki Marcin, zam. przed Powstaniem przy ul. Czerniakowskiej 137
Olbromski Janusz ps. „Januszek”, „Mały Januszek”, ur. 10 V 1929
w Warszawie, syn Antoniego i Włodzisławy, strz. harcerskiego plutonu
łączników baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
Oleksy Zbigniew (1)
Olewicki Karol, ur. 10 X 1905, strz. zgrupowania «Gozdawa» (2)
Oraniecki Mieczysław, ur. 29IX 1925, strz. pocztu dowódcy ze zgrupowania «Gozdawa» (2)
Orszagh Stanisław, zam. przed Powstaniem przy ul. Kilińskiego 1, cywil
(1)
„Osa” (NN), sierŜ., szef kancelarii baonu «Wigry» (5)
Ostrowski Andrzej BoŜydar ps. „Andrzejek”, ur. 26 VIII 1929 w Warszawie, syn Bronisława i Marii, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu
«Gustaw» (3)
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132. Pachczyńska Jadwiga ps. „Ludwika”, ur. 10 X 1909, san. zgrupowania
«Gozdawa» (2)
133. Paczkowski Henryk ps. „Zbyszek”, „Szczawiński”, strz. kompanii «Orląt»
zgrupowania «Gozdawa» (2)
134. Panicz Michał ps. „Miś”, ur. ok. 1918, plut. pchor. kompanii «Gertruda»
baonu «Gustaw» (4)
135. Pasierowski Władysław, ur. 25 III 1910, kpr. zgrupowania «Gozdawa» (2)
136. Paulik Stefania Kazimiera, ur. 4 III 1937, zam. przed Powstaniem przy ul.
Ogrodowej 6 m. 10 (1)
137. Pawłowski Jan ps. „Jasio”, ur. 20 VI 1919 w Warszawie, syn Tadeusza
i Stanisławy, kpr. pchor. kompanii «Anna» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
138. Pawłowski Jerzy Marian ps. „Paweł”, ur. 24 I 1928, zam. przed Powstaniem przy ul. Dobrej 67, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu
«Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
139. „Piat” (NN), ur. ok. 1920, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (4)
140. Pieszczyński Stefan, ur. 20 IV 1926, zam. przed Powstaniem przy ul.
Elektoralnej 43 (1)
141. Płatek Stanisław ps. „2466”, „Staszek”, ur. 7 V 1926 w Częstochowie,
syn Józefa i Zofii, strz. kompanii «Aniela» baonu «Gustaw», symboliczny
grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
142. „Policjant” (NN), ur. ok. 1914, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (4)
143. Pomian-Suski Władysław ps. „Janosik”, st. strz. kompanii «Gertruda»
baonu «Gustaw» (4)
144. Popowski Jan
145. Przyłuska Anna Zofia, ur. 3 III 1909, cywil (1)
146. Puchalski Stanisław, ur. 17 V 1913, zam. przed Powstaniem przy ul. Nowiniarskiej 8 (1)
147. Pyszkowski, strz. zgrupowania «Gozdawa» (2)
148. Rabian Stanisław ps. „Szczerba”, ur. 15 X 1905, syn Andrzeja i Marianny, kpr. baonu «Wigry»
149. Rasiak Stanisław ps. „Szczerba”, plut. 1 kompanii baonu «Wigry» (5)
150. Rogalski Mirosław Konrad, ur. 19 II 1995, zam. przed Powstaniem przy
ul. Trembackiej 10, cywil (1)
151. Rogowski Teofil ps. „Teofil”, ur. 1918, strz. kompanii «Gertruda» baonu
«Gustaw» (4)
152. Romańska Halina ElŜbieta, ur. 5 XI 1919, zam. przed Powstaniem przy
ul. Podwale 17 (1)
153. Roziewicz Wacław Jan, ur. 23 X 1878, cywil (1)
154. Sabata (vel Sobola alias Sobota) Zdzisław, ur. 27 V 1925, zam. przed
Powstaniem przy ul. Celnej 1, kpr. 102 kompanii baonu «Bończa», ekshumowany 12 IV 1945 do Ogrodu Krasińskich (1)
155. Salwa Zygmunt ps. „Czymbo”, ur. 1926, strz. kompanii «Orląt» zgrupowania «Gozdawa» (2)
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156. Samborski Jan, zam. przed Powstaniem przy ul. Rybaki 8 m. 19 (1)
157. Sanicki Henryk, ur. 7 II 1923, zam. przed Powstaniem przy ul. Bednarskiej 6 (1)
158. SianoŜęcki-Woynicz Michał ps. „1068”, „Michał”, ur. 5 VII 1918 w Rosławlu w Rosji, zam. przed Powstaniem przy ul. Mokotowskiej 12, kpr.
pchor. kompanii «Anna» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (4)
159. SianoŜęcki-Woynicz Wojciech ps. „Wicher”, zam. przed Powstaniem przy
ul. Uniwersyteckiej 6 (1)
160. Siedlanowski Piotr ps. „Piotrek”, ur. 14 IX 1924 w Warszawie, syn Jana
i Jadwigi, strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób
na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (4)
161. Sikorski Józef ps. „Kapral”, ur. 23 IX 1901, zam. przed Powstaniem przy
ul. Przyokopowej 1, kpr. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (3)
162. Sińczuk Janina, zam. przed Powstaniem przy ul. Wolskiej 3 m. 30 (1)
163. Skierkowska Helena, zam. przed Powstaniem przy ul. Miodowej 11 m. 3
(1)
164. Skierkowska Irena, zam. przed Powstaniem przy ul. Miodowej 11 m. 3
(1)
165. Skowroński Stanisław, ur. 12 IV 1896 (1)
166. Skowroński Tadeusz, zam. przed Powstaniem przy ul. Ślepej 10 (1)
167. Skrzakowicz Eugeniusz ps. „Wilk”, „ Witold”
168. „Słup” (NN), ur. ok. 1922, zam. przed Powstaniem przy ul. Ogrodowej,
plut. pchor. kompanii «Anna» baonu «Gustaw» (3)
169. Smoliński Tadeusz, zam. przed Powstaniem przy ul. Daniłowiczowskiej 6
(1)
170. Stanisławski Włodzimierz Wiktor ps. „Portos”, ur. 23 XII 1919 w Warszawie, syn Franciszka i Marii, kpr. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw»,
symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
171. Stańczyk Zdzisław ps. „Zdzisiek”, „Zdzisław”, ur. 28 II 1927 w Warszawie, syn Jana i Janiny, zam. przed Powstaniem przy ul. Celnej 1, strz.
kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze
baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
172. Sulak Jan ps. „Grom”, ur. 1916, strz. zgrupowania «Gozdawa” (2)
173. Suszynski-Ihnatowicz Witold ps. „Poeta”, ur. 15 VII 1924 w Borowiczkach
pod Płockiem, strz. kompanii «Anna» baonu «Gustaw», symboliczny
grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (4)
174. Szajewski Jerzy ps. „Okularnik”, ur. 1928, strz. harcerskiego plutonu
łączników baonu «Gustaw» (3)
175. Szamborski Jan, ur. 5 IV 1923, zam. przed Powstaniem przy ul. Rybaki
8/10 m. 19 (1)
176. Szeliński Zdzisław, ur. 18 VIII 1924, zam. przed Powstaniem przy ul. Fałata 2 (1)
177. Szolkowski Zdzisław Czesław, ur. 3 VIII 1923 (1)
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178. Szonert Bohdan ps. „Bąkowski”, ur. 23 VIII 1929, w Warszawie, syn Stanisława i Krystyny, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu
Wojskowym (3)
179. Szymański Stanisław, ur. 12 III 1906, zam. przed Powstaniem przy ul.
Wolskiej 11 (1)
180. Światopełk-Mirski Michał Teresa ps. „Orlicz”, ur. 1926, kpr. pchor. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw» (3)
181. Tłuchowski Krzysztof ps. „Krzyś”, ur. ok. 1927, strz. kompanii «Anna»
baonu «Gustaw» (3)
182. Tokarzewski Sławomir ps. „Baleron”, „Bekon”, „Jabłoński”, ur. 1927, strz.
harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw» (3)
183. Trajdowski Jerzy, lat 16, strz. 102 kompanii baonu «Bończa»
184. Trzęsowski Kazimierz, ur. 8 VIII 1917, zam. przy ul. Podwale 17 (1)
185. Tyblewski Bogusław, zam. przed Powstaniem przy ul. śelaznej 83 m. 33
(1)
186. „Tygrys” (NN), ur. ok. 1920, st. strz. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw» (4)
187. Wapiński Zbigniew Feliks ps. „Zbyszek”, ur. 20 XII 1922, zam. przed Powstaniem przy ul. śelaznej 43, strz. kompanii «Anna» baonu «Gustaw»
(4)
188. Wąsowicz Adam ps. „Adam”, zam. przed Powstaniem przy ul. Uniwersyteckiej 4, kpr. pchor. kompanii «Anna» baonu «Gustaw» (3)
189. Wiernicki Józef, zam. przed Powstaniem przy ul. Krzywe Koło 14 (1)
190. „Wilia” (NN), plut. pchor. zgrupowania «Gozdawa» (2)
191. Winiarska Anna, ur. 17IV 1889, zam. przed Powstaniem przy ul. Podwale
1, cywil (1)
192. Wirpsza Otton, ur. 15 1 1925, zam. przed Powstaniem przy ul. Grójeckiej
40 a (1)
193. Wiśniewski Adam ps. „Adam”, strz. 3 kompanii baonu «Wigry» (5)
194. Witkowski Mieczysław (1)
195. Włodarczyk Stefan Zdzisław, ur. 20 VIII 1924, zam. przed Powstaniem
we Włochach przy ul. śeromskiego 196. „Włodeczek” (NN), kpr. 1 kompanii baonu «Wigry» (5)
196. Włosek Mirosława Helena, ur. 14 VI 1921, zam. przed Powstaniem przy
ul. Ogrodowej (1)
197. Wojciechowska Zofia, ur. 1 IX 1926, kucharka ze zgrupowania «Gozdawa» (2)
198. Wojciechowski Czesław, ur. 9 VIII 1902, zam. przed Powstaniem przy ul.
Podwale 34, cywil (1)
199. Wójcik Józef, ur. 26 XI 1901, zam. przed Powstaniem przy ul. Garbarskiej 5 (1)
200. Wróblewski Lech, strz. baonu «Wigry» (5)
201. Wyczółkowski Jan, ur. 31 VIII 1894, zam. przed Powstaniem przy ul.
Chłodnej 29, cywil (1)
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202. Wyszyński Władysław, zam. przed Powstaniem przy ul. Korzona 101
m. 1 (1)
203. Zabłocki Franciszek, ur. 28 VIII 1911, sierŜ. zgrupowania «Gozdawa” (2)
204. Zachorowski Władysław Kazimierz ps. „Dzidek”, ur. 4 III 1929, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw» (3)
205. „Zając” (NN), kpr., szef 1 kompanii baonu «Wigry» (5)
206. Zielewicz-Augustyńska Janina ps. „Janina”, ur. 17 VIII 1920 w Bydgoszczy, córka Stanisława i Marianny, san. kompanii «Harcerskiej» baonu
«Gustaw», symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym (3)
207. Zieliński Wojciech Jakub ps. „Wojtek”, ur. 10 III 1925, zam. przed Powstaniem przy ul. HoŜej 64, strz. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw» (3)
208. „Zwada” (NN), kpr. baonu «Wigry»
209. Związek Kazimierz Julian, ur. 28 I 1912 (1)
210. śmijewski Józef ps. „Józef”, ur. 7 XI 1923, strz. pocztu dowódcy zgrupowania «Gozdawa” (2)
211. śylak Henryka ps. „Barbara”, łączn. kompanii «Orląt» zgrupowania «Gozdawa» (2).

Aneks 5. Ranni i chorzy zamordowani przez Niemców 2 IX 1944
w szpitalu przy ul. Długiej 7
Na podstawie: 1 - Listy strat zgrupowania «Gozdawa», 2 - Listy strat baonu «Dzik”, 3 - Listy strat baonu «Gustaw», 4 - Listy strat baonu «Parasol», 5 - Listy strat baonu «Wigry», 6 - Listy strat baonu «Zośka»,
7 - Listy strat baonu «Chrobry I», 8 - Listy strat baonu «Pieść», 9 - Listy
strat 5 kompanii baonu «Kiliński», 10 - Listy strat 104 kompanii syndykalistów, 11 - Relacji uczestników Powstania, 12 - Dokumentów PCK
1.
2.
3.
4.
5.

Adamski Jerzy ps. „Janek”, strz. zgrupowania «Gozdawa» (1)
„Anta” (NN), san. baonu «Dzik», ranna 13 VIII przy eksplozji czołgu (2)
„Biały”, kpr. baonu «Dzik», ranny 25 VIII (2)
Bąkiewicz Leonard ps. „Bobik” (11)
Bielański Stanisław ps. „1476”, „Firlej”, kpr. pchor. kompanii «Gertruda»
baonu «Gustaw», ranny 13 VIII na Kilińskiego w eksplozji czołgu-pułapki,
leŜał w szpitaliku baonu «Gustaw» na Kilińskiego 3, przeniesiony 2 IX na
Długą 7, złoŜony w bramie (3)
6. Błotnicki Eugeniusz ps. „Kruk”, ur. 26 VIII 1926, strz. 2 kompanii baonu
«Parasol» (4)
7. Brodzki Marian ps. „Wróbel”, ur. 11 IX 1911, kpr. 5 kompanii «Wysocki»
baonu «Kiliński», cięŜko ranny (KW) (9)
8. Brzozy Stefan ps. „Stefan”, plut. 2 plutonu 3 kompanii «Giewont» baonu
«Zośka» (KW) (6)
9. „Bulion” (NN), ppor. (11)
10. „Celina” (NN), san. 104 kompanii syndykalistów (10)
11. „Czarny Fiedor” (NN), strz. 104 kompanii syndykalistów (10)
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12. Czajkowska GraŜyna ps. „Kalina”, ur. 31 I 1921 w Warszawie, córka
Edwarda i Franciszki, zam. przed Powstaniem ul. Miedziana 3, łączn.
zgrupowania «Leśnik», ranna 26 VIII, amputowana noga, operowana
w PWPW, przeniesiona na Długą 7 (11)
13. Dąbrowski Tadeusz ps. „Dąbrowa”, lat 22, kpr. I plutonu «Włodek» 1 kompanii «Maciek» baonu «Zośka» (KW) (6)
14. Duplicki Ryszard ps. „Gil”, kpr. pchor. baonu «Pieść», zamordowany
w piwnicach szpitala, ekshumowany przez kolegów II 1945, pochowany na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (8)
15. Duszczyk Stanisław ps. „Staw”, lat 22, plut. pchor. II plutonu 1 kompanii
«Maciek» baonu «Zośka» (KW) (6)
16. „DuŜy” (NN), sierŜ. (11)
17. Dziewanowski Ryszard ps. „Robert”, ur. 1 IV 1925, strz. 5 kompanii «Wysocki» baonu «Kiliński» (9)
18. Dziewicki Tadeusz ps. „Oksza”, ur. 15 VIII 1906 w Krasilewie, ppor. baonu
«Dzik», dowódca plutonu, ranny 27 VIII, zamordowany w drugiej piwnicy
pod bramą budynku przy ul. Długiej 7, ekshumowany 12 IV 45 do Ogrodu
Krasińskich, ponownie ekshumowany na Cmentarz Powstańców na Woli
(2)
19. Filipowicz Stefan ps. „Faliński”, ur. 1924, strz. kompanii szturmowej baonu
«Wigry» (3)
20. „Gniady” (NN), strz. baonu «Dzik», ranny 21 VIII (2)
21. „Grzmot” (NN), ppor. baonu «Dzik», dowódca plutonu (2)
22. „Jadzia II” (NN), san. 104 kompanii syndykalistów (10)
23. Jagnierza Stanisław ps. „Kaczor”, kpr. pchor. plutonu 11-12 dywizjonu «Jeleń», ranny 29 VIII (11)
24. Jóźwic Jan ps. „DuŜy”, ur. 1924, strz. PWB 17/s, ranny 30 VIII
25. „Józek Czarny” (NN), strz. 104 kompanii syndykalistów (10)
26. Kapuścińska Hanna ps. „Hanka”, lat 18, córka Stanisława i Marii, zam.
przed Powstaniem przy ul. Skorupki 10, łączn. 104 kompanii syndykalistów, ranna 1 IX w twarz (10)
27. Kramer Jan ps. „Kruk”, ur. 20 X 1919 w Warszawie, syn Tomasza i Zofii, st.
strz. baonu «Dzik», ranny 26 VIII (2)
28. Krasiński ps. „Chmura”, strz. 104 kompanii syndykalistów (104)
29. Kutrzyński Hipolit ps. „Pol”, ur. 1 X 1925, strz. 5 kompanii «Wysocki» baonu «Kiliński» (9)
30. Kuzera Karol ps. „Bosman”, ur. 1926, z 2 kompanii baonu «Parasol», cięŜko ranny 22 VIII (4)
31. Latusek Kazimierz ps. „Brzoza”, kpt. dowódca 2 kompanii baonu «Wigry»,
ranny 13 VIII przy eksplozji czołgu na Kilińskiego (5)
32. Lipińska Barbara ps. „Basia”, san. 104 kompanii syndykalistów (10)
33. Majewska ElŜbieta ps. „Nina”, „Niunia”, ur. 24 VIII 1926 w Bydgoszczy,
łączn, Ŝandarmerii mjr. „Barry'ego”, ranna 19 VIII w kościele garnizonowym, opatrzona na Długiej 24, przeniesiona do szpitala przy ul. Długiej 7
(11)
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34. Nisau Maria de ps. „Maryna”, ur. 1898, córka Franciszka Vetulani i Katarzyny, zam. przed Powstaniem przy ul. Świętokrzyskiej 12, kpr., łączn,
zgrupowania «Leśnik», ranna 28 VIII (11)
35. Nowakowski Mieczysław ps. „Siatka”, kpr. pchor. baonu «Wigry»
36. Olejnik Stanisław ps. „Stasiuk”, ur. 8 V 1920, plut. kompanii szturmowej
baonu «Wigry», ranny 31 VIII na Bielańskiej w próbie przebicia do Śródmieścia (5)
37. Ołubczyński Andrzej ps. „Lot”, ur. 27 III 1927, syn Józefa i Józefy, strz.
kompanii szturmowej baonu «Wigry», ranny 23 VIII w katedrze (5)
38. Owczarek Stanisław ps. „Chmura”, „Zagłoba”, podof. oddziału PWB 17/s
(11)
39. Pal Jerzy ps. „Igo”, kpr. pchor. baonu «Pięść» (8)
40. Pałyszko Roman ps. „Murzyn”, ur. 1924, strz. baonu «Wigry»
41. Potempski Bogdan ps. „Will”, kpr. baonu «Pięść» (8)
42. Przetacznik Henryk ps. „Wąsik”, ur. 17 VI 1911, sierŜ. 5 kompanii «Wysocki» baonu «Kiliński», ranny 29 VIII (9)
43. Romaniszyn Zbigniew ps. „Niewąski”, strz. zgrupowania «Gozdawa» (1)
44. RóŜalska Janina ps. „Nina”, san. zgrupowania «Gozdawa» (1)
45. RóŜalski Jerzy ps. „Jur”, kpr. zgrupowania «Gozdawa» (1)
46. Russanowski Tomasz ps. „Robert”, kpr. pchor. kompanii szturmowej baonu
«Wigry», ranny 22 VIII w katedrze, ekshumowany IV 1945 przez kolegów,
pochowany w Węgrowie (5)
47. Rychowiecki Czesław ps. „Czech”, ur. 21 I 1923, strz. 5 kompanii «Wysocki» baonu «Kiliński» (10)
48. Sidorowicz Danuta ps. „Zosia”, „Danusia”, ur. 21 VII 1924, łączn. 1 kompanii baonu «Zośka», ranna 14 VIII na Muranowie (6)
49. Sikiński Jerzy ps. „Wiktor”, kpr. baonu «Pięść» (8)
50. Suski Tadeusz ps. „Klecha”, ur. 1928, st. strz. kompanii szturmowej baonu
«Wigry» (5)
51. Szczepański Mieczysław ps. „Brzytewka”, ur. 12 IV 1925 w Warszawie, syn
Władysława i Marii, zam. przed Powstaniem przy ul. śmudzkiej 4, kpr. baonu «Dzik», ranny 26 VIII (2)
52. Szpecht Jerzy ps. „Kotwicz”, ur. 1924, strz. PWB 17/s, ranny 30 VIII
53. Szulc ps. „Dziadek”, sierŜ., dowódca oddziału Ŝandarmerii 104 kompanii
syndykalistów (10)
54. Świderska Kazimiera, ranna 28 VIII na ul. Nowomiejskiej od granatnika,
umieszczona w szpitaliku „wigierskim” na Kilińskiego 1, przeniesiona rano
2 IX do szpitala przy Długiej 7 (5)
55. Towarnicki Adam ps. „Sas”, kpr. pchor. baonu «Pięść», zamordowany
w piwnicach szpitala, ekshumowany przez kolegów II 1945, pochowany
Cmentarzu Wojskowym Powązki (8)
56. Woliński Ryszard ps. „Dąb II”, strz. baonu «Wigry»
57. Wołosiewicz Jerzy ps. „Lucyna”, strz. baonu «Pięść» (8)
58. Wójcik Mieczysław ps. „Orzeł”, strz. zgrupowania «Gozdawa» (1)
59. Zieliński Kazimierz ps. „Świstak”, plut. II plutonu 1 kompanii «Maciek» baonu «Zośka» (6)
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60. Zielkowski Tadeusz, ur. 10 IX 1921 w Warszawie, zam. przed Powstaniem
przy ul. Leszno 105, pomocnik szlifierski (12)
61. śelazny ps. „Rewera”, ur. 1927, strz. zgrupowania «Gozdawa» (1).

Aneks 6. Ranni i chorzy zamordowani przez Niemców w szpitalu
przy ul. Kilińskiego 1/3
1. Bednarski Jerzy ps. „Artur”, ur. 14 VIII 1924 w Pińsku, syn Stefana i Józefy,
kpr. pchor. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw», ranny 25 VIII na Podwalu
2. Borenstein Estera ps. „Gąsiorowska Irena”, san. kompanii «Harcerskiej»
baonu «Gustaw», ranna 13 VIII w eksplozji czołgu na Kalińskiego
3. „Grom” lub „Grot” (NN), ur. ok. 1926, strz. kompanii «Harcerskiej» baonu
«Gustaw», ranny 25 VIII
4. „Podkowa” (NN), st. strz. baonu «Gustaw».
5. Przybylak Marian ps. „Marian”, kpr. plutonu «Juliusz» baonu «Gustaw»,
ranny wieczorem 31 VIII
6. Szymanowski Wiesław ps. „2148”, „Wiesiek”, kpr. kompanii «Aniela» baonu
«Gustaw», ranny 11 VIII na Senatorskiej
7. Śliwińska Halina ps. „121”, „Kozaczek”, „Kozak”, ur. 23 V 1914 w Warszawie, córka Polikarpa i Marii, komendantka patroli sanitarnych kompanii
«Harcerskiej» baonu «Gustaw», ranna 13 VIII w eksplozji czołgu na Kilińskiego, symboliczny grób na kwaterze baonu «Gustaw» na Cmentarzu Wojskowym
8. Wąsowicz Wojciech ps. „Wojtek”, „Sten”, ur. 1924, kpr. kompanii «Aniela»
baonu «Gustaw», ranny 15 VIII na Kilińskiego
9. Zaremba Czesław ps. „Mazur”, ur. 8 IV 1908 w Kosowie Lackim, syn Konstantego i Józefy, plut. kompanii «Gertruda» baonu «Gustaw», ranny 13 VIII
w eksplozji czołgu na Kilińskiego, amputacja nogi, symboliczny grób na
kwaterze baonu „Gustaw” na Cmentarzu Wojskowym

Aneks 7. Ranni i chorzy ze szpitala przy ul. Długiej 7, którzy uniknęli
zagłady 2 IX 1944
Na podstawie: 1 - Ewidencji szpitala nr 1 w Milanówku, 2 - Materiałów
Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 3 - Relacji
uczestników Powstania, w tym uratowanych z zagłady
1.
2.

„Andzia” (NN), gospodyni rannego ks. Bronisława Pągowskiego, opiekowała się nim w szpitalu, ocalała w piwnicach, skąd 4 IX zabrana przez ekipę
PCK do klasztoru karmelitów i ewakuowana do Milanówka (3)
Antoszewski Albin ps. „1881”, „Albatros”, „Albinos”, lat 32, inŜynier elektryk,
zam. przed Powstaniem przy ul. śelaznej 64 m. 8, kpr. pchor. kompanii
«Aniela» baonu «Gustaw», ranny 1 IX na ul. Nowiniarskiej w lewe płuco,
opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7, przybył 9 IX do szpitala nr 1 w Milanówku, zm. 22 IX, pochowany w Milanówku (1)
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3.

Biernacki Wacław, lat 21, drukarz, zam. przed Powstaniem przy ul. Bugaj
16, ranny 22 VIII na Mostowej, rana postrzałowa prawego biodra, opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7, przybył 9 IX do szpitala nr 1 w Milanówku,
wypisany 9 IX do szpitala nr 2 (1)
4. Bobowski Władysław ps. „Szmaja”, lat 34, krawiec, zam. przed Powstaniem przy ul. Świętojerskiej 18, kpr. 104 kompanii syndykalistów, ranny 13
VIII na Podwalu, złamanie i postrzał prawego ramienia, rany postrzałowe
uda i pośladka prawego, opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7, uciekł 2 IX
ze szpitala i dołączył do ludności cywilnej, przybył 9 IX do szpitala nr 1
w Milanówku, potem w Rawie Mazowieckiej, gdzie zm. na zapalenie opon
mózgowych (1)
5. Boczakowska Helena, lat 36, robotnica, zam. przed Powstaniem przy ul.
Freta 16, dotarła do Milanówka, gdzie złoŜyła zeznania (2)
6. Chybowski Jerzy ps. „Rusek”, lat 17, zam. przed Powstaniem przy ul. Królewskiej 4, strz. 104 kompanii syndykalistów, ranny 3 VIII na Bonifraterskiej, umieszczony w szpitalu Jana BoŜego, przeniesiony do szpitala przy
ul. Długiej 7. Pozostawiony 2 IX w szpitalu w piwnicach, przy likwidacji rannych postrzelony przez Niemców, po kilku godzinach ukrywania się wśród
zabitych zdołał przy pomocy Henryka Kleniewskiego przeczołgać się do
dalszych piwnic sąsiedniej posesji. Wyprowadzony 4 IX przez ekipę PCK
do szpitala w klasztorze karmelitów na Krakowskim Przedmieściu. Rozpoznanie: postrzał policzka, prawego ramienia i okolicy krzyŜowej. Przybył 8
IX do szpitala nr 1 w Milanówku, wypisany 8 X do szpitala w Gewartowej
Woli (1, 3)
7. Czarnecki Sylwester, lat 38, pracownik magistracki, zam. przed Powstaniem przy ul. Krasińskiego 16, ranny 15 VIII na ul. Długiej, opatrzony
w szpitalu przy Długiej 7. Rozpoznanie: rana postrzałowa ze złamaniem
kości skokowej prawego ramienia i okolicy krzyŜowej. Przybył 10 IX do
szpitala nr 1 w Milanówku, wypisany 11 IX do szpitala nr 2 (1)
8. Czelna Apolonia, zam. przed Powstaniem przy ul. Krochmalnej 89, cywil,
dotarła do Podkowy Leśnej, gdzie 15 IX złoŜyła zeznania (2)
9. Dylak Bronisław, lat 32, zam. przed Powstaniem przy ul. Przebieg 1, cięŜko
ranny w brzuch, cywil, wydobyty z piwnic 4 IX, przeniesiony do kościoła
karmelitów, trafił do Milanówka, gdzie 16 IX złoŜył zeznania (2)
10. Endert Kamilla, lat 35, zam. przed Powstaniem przy ul. Wroniej 62, ranna
28 VIII na ul. Kościelnej 8. Rozpoznanie: rana tłuczona uda prawego, rana
cięta czoła. Przybyła 4 IX do szpitala chirurgicznego nr 1 w Milanówku, 9
IX odesłana do szpitala chirurgicznego nr 2 (1)
11. Jabłońska Teresa ps. „Micia”, ur. 10 II 1926 w Warszawie, córka Felicjana
i Jadwigi, san. na Starym Mieście, cięŜko ranna 21 VIII w kościele garnizonowym, opatrzona w Archiwum Akt Dawnych przy Długiej 24, przeniesiona
do szpitala na Długą 7, gdzie operowana, wydobyta 4 IX z piwnic, przeniesiona do kościoła karmelitów, ewakuowana do szpitala św. Stanisława przy
ul. Wolskiej, tam zm. 20 X, pochowana na Cmentarzu Powązkowskim,
kwatera 150, rząd 3 grób 2 (3)
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12. Kaczyński Jan, lat 28, tokarz, zam. przed Powstaniem przy ul. Franciszkańskiej 11, ranny 15 VIII w domu, opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7.
Rozpoznanie: złamanie postrzałowe prawego podudzia, rany postrzałowe
lewej stopy. Przybył 10 IX do szpitala nr 1 w Milanówku, wypisany 16 IX do
szpitala w Łuszczewie k. Błonia (1)
13. Kaczyński Walerian, lat 26, zam. przed Powstaniem przy ul. Bruhlowskiej
26, ranny 21 VIII na Freta 10, opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7. Rozpoznanie: złamanie postrzałowe otwarte lewego podudzia, rana cięta,
szarpana głowy. Przybył 10 IX do szpitala nr 1 w Milanówku, wypisany
16 IX do szpitala w Łuszczowie k. Błonia (1)
14. Kleniewski Henryk ps. „Mały Henio”, strz. 104 kompanii syndykalistów.
Ranny, opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7, pozostawiony w piwnicach,
przeŜył zagładę, ukryty pod stosem zwłok. 4 IX przeniesiony przez ekipę
PCK do szpitala w klasztorze karmelitów na Krakowskim Przedmieściu.
Wywieziony do Milanówka, skierowany przez Błonie do Sochaczewa, gdzie
ukrywał się. Dopiero wówczas lekarz wyjął mu odłamki (1, 3)
15. Kłoszewska Zofia, lat 45, przy męŜu, zam. przed Powstaniem przy ul. Mostowej 21, ranna 2 IX na Mostowej, dołączona do rannych ze szpitala przy
Długiej 7. Rozpoznanie: rany postrzałowe obu kończyn dolnych, rany postrzałowe powłok brzusznych. Przybyła 10 IX do szpitala nr 1 w Milanówku,
wypisana 11 IX do szpitala nr 2 (1).
16. Komorowska Zofia, lat 20, uczennica, zam. przed Powstaniem przy ul.
Okopowej 29 a, ranna 12 VIII na Starym Mieście, opatrzona w szpitalu na
Długiej 7. Rozpoznanie: rana postrzałowa lewego podudzia, rana postrzałowa klatki piersiowej. Przybyła 9 IX do szpitala nr 1 w Milanówku, wypisana 22 IX do szpitala nr 2 (1)
17. Krygier Barbara, lat 18, uczennica, zam. przed Powstaniem przy ul. Czerniakowskiej 204, ranna 9 VIII na Starym Mieście, opatrzona w szpitalu przy
ul. Długiej 7. Rozpoznanie: potłuczenie ogólne wskutek przysypania,
wstrząs mózgu. Przybyła 9 IX do szpitala nr 1 w Milanówku, wypisana
21 IX do dalszego leczenia we wsi Polesie (1)
18. Kwiatkowska Irena ps. „Irka”, „Joanna”, san. kompanii «Anna» baonu «Gustaw», ranna 13 VIII, początkowo w szpitaliku przy ul. Długiej 16, od 1 IX
na Długiej 7 (3)
19. Latałło-Grzybowska Janina ps. „Nita Leszczyńska”, san. baonu «Dzik»,
cięŜko ranna 2 IX, wyciągnięta spomiędzy zwłok przez Mariana Rottengrubera, zm. w 1987 (3)
20. Lubowicka Julia, zam. przed Powstaniem przy ul. Przyrynek 15, ranna
w rękę, cywil, dotarła do Milanówka, gdzie złoŜyła zeznania (2)
21. Oliwa Władysław ps. „Wilczur”, lat 23, syn Onufrego i Franciszki, plut. baonu «Dzik», ranny 20 VIII, przybył 5 IX do szpitala Dzieciątka Jezus w Milanówku (1)
22. Patkowski Aleksander, lat 66, robotnik, zam. przed Powstaniem przy ul.
Długiej 57 m. 16, ranny 11 VIII, opatrzony w szpitalu Jana BoŜego, potem
w szpitalu przy Długiej 7. Rozpoznanie: rana postrzałowa prawej stopy.
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23.
24.
25.

26.
27.

28.

Przybył 9 IX do szpitala nr 1 w Milanówku, wypisany 10 IX do szpitala nr 2
(1)
Pągowski Bronisław ps. „Chrobak”, ksiądz, ranny, przebywał w piwnicach,
zabrany 4 IX przez ekipę PCK do klasztoru karmelitów, ewakuowany do
Milanówka (3)
Rottengruber Marian ps. „Zaremba”, por. z baonu «Dzik» (3)
Spodkowski Jerzy, lat 15, zam. przed Powstaniem przy ul. Elektoralnej 53,
ranny 1 IX na Podwalu, opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7. Rozpoznanie: rana postrzałowa brzucha. Przybył 8 IX do szpitala nr 1 w Milanówku,
wypisany 10 IX do szpitala nr 2 w Milanówku (1)
Szymański Jerzy ps. „Ikar”, strz. baonu «Zośka», ranny 18 VIII w nogi
odłamkami z granatnika podczas walk o magazyny na Stawkach, uratowany 2 IX przez sanitariuszki baonu «Wigry» (3)
Walewski Henryk ps. „Bronek”, por. czasu wojny ze 104 kompanii syndykalistów, ranny, opatrzony w szpitalu przy ul. Długiej 7, pozostawiony 2 IX
w szpitalu, zdołał przeŜyć zagładę, przeniesiony 4 IX przez ekipę PCK do
klasztoru karmelitów na Krakowskim Przedmieściu. Odtransportowany do
Milanówka, tam aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen i zamordowany (3)
Wegner Tadeusz ps. „1823”, „Kruk”, strz. kompanii «Gertruda», potem
«Aniela» baonu «Gustaw», ranny 27 VIII od granatnika, przebywał w szpitaliku batalionowym na Kilińskiego 3, przeniesiony 2 IX do szpitala na Długą 7 (3)

Aneks 8. Lekarze, pielęgniarki i sanitariuszki, którzy pozostali 2 IX
z rannymi w szpitalu przy ul. Długiej 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Tomaszewicz Wincenty, prof. dr
Tomaszewicz Zofia, dr
Kowalski Edward, dr
Krauze Leopold, dr
Rostworowski Tomasz, ksiądz jezuita, kapelan szpitala
Brudzińska Krystyna, san.
CzyŜkowska-Kłosowicz Helena ps. „Monika”, san. baonu «Chrobry I»
Greloff-Chrzanowska Barbara ps. „Blanka”, san. 5 kompanii baonu «Kiliński»
Gruszczyńska-Jasiak Janina ps „Janka”, san. kompanii szturmowej baonu
«Wigry»
Konopacka-Klimaszewska Jadwiga ps. „Wisia”, san. kompanii szturmowej
baonu «Wigry»
Krauze Zofia, pielęgniarka
Kurowska Marta, siostra szarytka
Kwiatkowska-Gawrońska Janina ps. „Łukasz”, san. dywizionu motorowego
«Młot»
Lenkiewicz Zofia ps. „Okularnik”, ur. 11 III 1927 w Pruszkowie, córka Henryka i Stanisławy Kloch, zam. przed Powstaniem na ul. Chłodnej 60, san.
baonu «Chrobry I»
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15. Owczarska-Przyborowska Maria ps. „Kulesza”, san. 3 kompanii baonu
«Wigry»
16. Piotrowska-Gancarczyk Barbara ps. „Pająk”, san. kompanii szturmowej
baonu «Wigry»
17. Popielska-Sztomberek Antonina ps. „Antonina”, san. szpitala
18. Puget Wanda ps. „Wanda”, san. 104 kompanii syndykalistów
19. Ruszczykowska-Krosnowska Stefania, san. baonu «Chrobry I»
20. Staszewska Aniela ps. „Ala”, san. 104 kompanii syndykalistów
21. Wiśniewska Halina ps. „Mila”, przełoŜona sanitariuszek szpitala

Aneks 9. Powstańcy i cywile ekshumowani z cmentarzyska wojennego przy ul. Kilińskiego 1/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bądkowski sierŜ.
Bialik Adolf ps. „Górnik”, ur. 14 IV 1922, strz. kompanii «Anna» baonu
«Gustaw», poległ w katedrze
Czech Wacław, ur. 8 VIII 1920 w Komorowie
Denel Wiesław ps. „Orzech”, kpr. 2 kompanii «Rudy» baonu «Zośka», poległ 19 VIII 1944
Dychyński Jan, ur. 17 IV 1926 w Grodzisku Mazowieckim
Figarski Zygmunt ps. „Firek”, sierŜ., zm. z ran 26 VIII 1944
Gettel Edward ps. „Kotek”, strz. kompanii «Harcerskiej» baonu «Gustaw»,
poległ 28 VIII 1944 na Podwalu
Głogowski Zbigniew Jerzy, ur. 2 I 1923, zam. przed Powstaniem przy ul.
Hrubieszowskiej 7, poległ 30 VIII 1944
Gowin Lucjan ps. „Lucjan”, ur. 15 XI 1912, kpr. pchor., zginął 13 VIII 1944
w eksplozji czołgu-pułapki
Kowalczyk Franciszka, ur. 4 XII 1873, zam. przed Powstaniem przy ul. Kilińskiego 3 m. 17, zasypana gruzami
Kuflewicz Henryk, nr. 25 III 1912
Matuszczak Bogdan, ur. 21 VI 1927, zam. przed Powstaniem przy ul. Senatorskiej 32 m. 20, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw»,
poległ 28 VIII 1944
Mendel Feliks ps. „Ligoń”, 33 lata, sierŜ. 101 kompanii baonu «Bończa»,
zm. 28 VIII 1944
Mikulski Stanisław, ur. 5 IV 1881 w Dybołęce, zam. przed Powstaniem przy
ul. Bugaj 18
Mikulski Stanisław, ur. 18 I 1921
Musiał Alfons, lat 30, poległ 22 VIII 1944
Olejarska Stanisława, zam. przed Powstaniem przy ul. Zakroczymskiej 6,
zm. 24 VIII 1944
Orszagh Halina, prawdopodobnie z baonu «Gustaw»
Pielat Henryk, zam. przy ul. Wolskiej, ranny w głowę
Raczyński-Woliński Kazimierz Leopold, ur. w Rawie Mazowieckiej, zam.
przed Powstaniem przy ul. Focha 4 m. 4, lekarz
Rankowska Barbara, san. baonu «Bończa», cięŜko ranna w katedrze, zm.
w szpitalu przy Długiej 7
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22. Rześkiewicz Cecylia Janina, lat 18, zam. przed Powstaniem przy ul. Bonifraterskiej 8, rozpoznana przez rodzinę
23. Sanecki Andrzej ps. „Andrzej”, ur. 20 VI 1920, ppor. dowódca kompanii
«Anna» baonu «Gustaw», poległ 24 VIII 1944 na ul. Kilińskiego 1
24. Świderski Zbigniew Tadeusz, lat 24, por., ranny w stos pacierzowy, zm.
1 IX 1944
25. Świętochowski Edward, zam. przed Powstaniem przy ul. Kołobrzeskiej 4
26. Trawski Jan Kazimierz, ps. „El” kpr. pchor. kompanii «Gertruda» baonu
«Gustaw», zam. przed Powstaniem przy ul. Dobrogniewa 27, ranny w eksplozji czołgu-pułapki, zm. 28 VIII 1944
27. Tuszko Franciszka ps. „Hanka”, łączniczka, kolporterka pisma NOW „Walka”, poległa 13 VIII 1944
28. Wasilewicz Zbigniew ps. „Zbyszek”, ur. 21 IX 1928, strz. harcerskiego plutonu łączników baonu «Gustaw», poległ 11 VIII 1944
29. Waśniewski Antoni, ur. 16 XII 1908 w Grabowcu, ranny w brzuch, rozpoznany przez Ŝonę
30. Wejchert Bronisław ps. „Bronek”, ur. 30 XI 1922, kpr. kompanii «Aniela»
baonu «Gustaw», poległ 12 VIII 1944 na ul. Ślepej
31. Wesołowski Mirosław ps. „Ira”, por., dowódca plutonu «Juliusz» baonu
«Gustaw», poległ 31 VIII 1944 przy ul. Piwnej
32. Wiśniewski Andrzej, zm. 31 VIII 1944
33. Witkowski Tadeusz, ur. 25 X 1924, poległ 24 VIII 1944
34. Wyrwa Stefan, ur. 23 VI 1912 w Nowej Wilejce, zam. przed Powstaniem
przy ul. Siennej 46, ranny w prawą nogę
35. Związek Kazimierz Julian, ur. 28 I 1912, zginął 13 VIII 1944 w eksplozji
czołgu-pułapki
36. ...szko Zdzisław Jerzy, ur. 24 V 1920, pchor. baonu «Gustaw», poległ 24
VIII 1944
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ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
Wojskowy Instytut Historyczny w Rembertowie:
• Akta Grupy „Północ”
• Akta Komendy Okręgu Warszawskiego AK
• Rozkazy odznaczeniowe i awansowe ppłk. „Wachnowskiego” i płk. „Montera”
Archiwum Akt Nowych:
• Akta Grupy Bojowej von dem Bacha (mikrofilmy aleksandryjskie)
• Zespół 202 Delegatura Rządu na Kraj
• Zespół 203 Armia Krajowa- Powstanie Warszawskie
• Zespół 206 Narodowa Organizacja Wojskowa
Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego KrzyŜa
w Warszawie:
• Protokoły ekshumacyjne z terenu Długa 7, Kilińskiego 1 i 3, Podwale
• Wykaz osób zabitych w dniu 13 VIII 1944 roku przy wybuchu czołgu miny
przy ul. Kilińskiego na Starym Mieście. M. p. dnia 14 sierpnia 1944 roku.
Wykaz sporządził ppor. Frenchowicz
• Lista ofiar wybuchu czołgu dn. 13 VIII 1944 przy ul. Kilińskiego 1-3, których
ciał nie rozpoznano i złoŜono je w zbiorowej mogile. Spis dotyczy Ŝołnierzy
bat. «Gustaw». Listę sporządził Maciej Nasierowski kpr. pchr. „Brzoza” bat.
«Gustaw» komp. «Harcerska» na podstawie zebranych wiadomości. Warszawa 13 V 1947 r.
• Lista rannych z Batalionu «Gozdawa» im. Czarnieckiego, zgrupowanie mjr.
„Sosny”, Grupa «Północ» w czasie Powstania Warszawskiego na Starym
Mieście i w Śródmieściu od dnia 1 VIII do 2 X 1944. Listę sporządził 7 IX
1946 kpt. „Ognisty”
• Lista zaginionych z Batalionu «Gozdawa» im. Czarnieckiego, zgrupowanie
mjr. „Sosny” Grupy «Północ» w czasie Powstania Warszawskiego na Starym
Mieście i w Śródmieściu od dnia 1 VIII do 2 X 1944 roku
• Dalsza lista zabitych z Batalionu «Gozdawa» im. Czarnieckiego, pododcinek „Gozdawa”, zgrupowanie mjr. „Sosny”, Grupa «Północ», Stare Miasto
i Śródmieście 1 VIII 1944
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Centralna Biblioteka Lekarska w Warszawie:
• Teczki personalne lekarzy ze szpitala Długa 7: Brodzka Romualda, Falkowski Adolf, Gubarewski Cyryl, Jakimowicz Władysław, Kowalski Edward, Krajewski Kazimierz, Krauze Leopold, Krupiński Zygmunt, Kujawski Zygmunt,
Niedźwiecka Izabela, Stroński Bronisław, Szumigaj Franciszek, Tarnawski
Stefan, Tomaszewicz Wincenty, Tomaszewicz Zofia, Uszkiewicz Leon
Archiwum batalionu «Gustaw» (w zbiorach autora):
• Bataliony «Gustaw», «Harnaś», «Antoni». Zarys konspiracyjnej historii
• Bruszewski Mieczysław „Pudel” - Patrol osłonowy OS «Juliusz»
• Dobraczyński Antoni „Hel” - Kalendarium kompanii «Anna»
• Dobraczyński Antoni „Hel”- Kalendarium kompanii «Gertruda», Działania
powstańcze kompanii «Harcerskiej»
• Hermanowski Jan „Włodzimierz” - Przyczynki do historii kompanii «Gertruda»
• Kalendarium najwaŜniejszych wydarzeń i walk kompanii «Harcerskiej» batalionu «Gustaw» w Powstaniu Warszawskim 1944
• Kojro Waldemar „Waldek”- Historia Oddziału Specjalnego «Juliusz»
• Krasnowolska Ewa „Ewa-Maria”- Zarys bibliografii batalionu «Gustaw». Lista
poległych batalionu «Gustaw»
• Oddziały harcerskie Hufców Polskich w batalionie «Gustaw» Grupy Operacyjnej «Róg» Okręgu Stołecznego Armii Krajowej
• Pogórski Tadeusz „Morwa” - Na Woli, Starówce i w Śródmieściu
• Siedlanowska-Mołoniewicz Wanda „Wanda” - Szpital polowy „Pod Krzywą
Latarnią”
• Szczepanik Władysława „Włada” - Ostatnie dni walk Oddziału Specjalnego
«Juliusz» na Starym Mieście
• Stetkiewicz Włodzimierz „Włodek”- Udział kompanii «Aniela» w Powstaniu
Warszawskim
• Świderski Jerzy - Kompania «Harcerska” batalionu «Gustaw»
• Świderski Jerzy - Ostatnie dni na Starym Mieście oddziałów osłonowych
«Gustawa” na przełomie sierpnia i września
• Zarys dziejów kompanii «Aniela»
Archiwum batalionu «Wigry» (w zbiorach autora):
Antoniewski Bronisław „Karibis” - Na Starówce”
Chorzewski Jerzy „Prymus”- Byłem Ŝołnierzem batalionu «Wigry»
Chorzewski Jerzy „Prymus” - Ostatnie dwa dni odcinka „Trzaska”
Gomóliński Jerzy „Michał Rogala” - Powstanie sierpniowe
Kłopotowska Hanna „Szpak” - Pluton sanitarno-łącznikowy baonu «Wigry»
Konopacki Eugeniusz „Trzaska” - Batalion «Wigry»
Łukianow-Kozłowki Włodzimierz „Jastrzębiec” - Działania powstańcze
Matuszyński Edward „Korwin” - Na Starówce
Malczewski Tadeusz „Matejko” - «Wigry» w walce
Rabczyński Lech „San” - Walki w Powstaniu Warszawskim
Wancerski Leonciusz „Zaremba” - Walki na Starym Mieście

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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RELACJE
Relacje Ŝołnierzy baonu «Gustaw» (w zbiorach autora):
Afelt Roman („Roman”), Andrzejewski Leonard („Krab”), Auleytner Wacław
(„Gorayski”), Bagniewska-Sarnecka Wanda („Wanda”), Bakierowski Stanisław
(„Staszek”), Barański Wojciech („Bar”), Barczyński Zenon („Zenon”), Bieńkowski Andrzej („Wit”), Binka Henryk („Cichy”), Bruszewski Mieczysław („Pudel”),
Burakiewicz Anna („Biba”), Chachaj Ludwik („Ludwik”), Chachaj Mieczysław
(„Mietek”), Chrzanowski Wiesław („Wiesław”), Ciepieniak Jadwiga („Iga”), Ciok
Henryk („śbik”), Czarnecki Jerzy („Jurek”), Czubiński Andrzej („Sęp”), Dąb Kazimierz („Kazik”), Dobraczyński Antoni („Hel”), Dobrowolski Stanisław („Stanisławski”), Dobrowolski Zbigniew („Cień”), Druzdziel Mieczysław („Marek”),
Duma Andrzej („Kresowiak”), Dworakowski Bolesław („Anglik”), Franusz Zdzisław („Zdzisław”), Gawrych Ludwik („Gustaw”), Gągorowska Henryka („Henia”), Godebski Bogusław („Jabłoński”), Goetzen-Budrewicz Małgorzata („Rita”), Gorczyński Tadeusz („Kubin”), Grabowski Tadeusz („Kruk”), GraczKoszycka Marianna („Marianna”), Gramińska-Szczepanik Władysława („Włada”), Grzegorczyk Andrzej („Bułka”), Guberski Mieczysław („Miecz”), Gunderman Janusz („Janusz”), Gurbiel Tadeusz („Góra”), Hermanowski Jan („Włodzimierz”), Idźkowski Olgierd („Olgierd”), Jabłońska Aleksandra („Maria”), Janowski Andrzej („Andrzej”), Jurkowski Henryk („Lufa”), Kaczorowski Waldemar
(„Jurkowski”), Karłowicz Mieczysław („Pilot”), Kiliman Cezary („Czarek”), Kojro
Waldemar („Waldek”), Kopczyński Wacław („Kiszka”), Kopiński Ryszard
(„Ryś”), Kostuch-Gniewecka Maria („Marychna”), Kościa Kazimierz („Kazik”),
Kowalski Mieczysław („Błysk”), Krasnowolski Jerzy („Połoński”), Kukawski Ryszard („Ryszard”), Kunc Andrzej („Bohun”), Kuszell Barbara („Basia”), Kuś
Teobald („Doziek”), Lankajtes Jerzy („Lankaster”), Laskownicki Andrzej
(„Sęp”), Lewenty Jerzy („Jerzy”), Lipka Aleksander („Aleksander”), Ludwig Ryszard („Madziar”), Lubowiecki Stanisław („Staszek”), Lutostański Jan („Lutek”),
Łoziński Jerzy („Jurek”), Łubek Wiesław („Tur”), Łyczkowski Jerzy („Łan”), Magreczyńska-KieŜun Danuta („Danka”), Majewski Janusz („Janusz”), Majkowski
Jerzy („Czarny”), Markowski Zygmunt („Zygmunt”), Matecki Edward („Edek”),
Medyna Czesław („Czesław”), Mieczkowska Krystyna („Krystyna”), Miłecka
Janina („Janka”), Miszewska-Kolendo Barbara („Lidka”), Mokrzyński Jerzy
(„Broniarz”), Morysiński Jerzy („Kuba”), Nagłowski Stanisław („Świerk”), Nasierowski Maciej („Brzoza”), Niewiadomski Sebastian („Seb”), Olędzka-Lasota
Kazimiera („Ewa”), Orlikowska-Krasnowolska Ewa („Ewa-Maria”), OŜarek Henryk („Henio”), Paciorek-Grześlak Maria („Aniela”), Pawelski Wincenty („Kroś”),
Pawlak Stanisław („Wąsal”), Pawłowski Bolesław („Szymon”), Pecho Leszek
(„Ogrodziński”), Piasecka-Sobolewska Krystyna („Krysia”), Piasecki Witold.(„Wiktor”), Pijanowski Zdzisław („Zdzisław”), Pniewski Zygmunt („Zygmunt”), Pogorzelski Witold („Witek”), Popiński Julian („Brzoza”), Porowski Janusz („Lit”), Potempska Barbara („Basia”), Potempski Stanisław („Sławek”),
Preder Stefania ”Stefa” Roman („Plon”), Psarski Andrzej („Andrzej”), Pszczółkowski Wojciech („Kostka”), Puacz Tadeusz („Tadek”), Rechowicz Gabriel
(„Rak”), Sadkowska-Przecławska Anna („Hanka”), Sadłowski Stanisław („Staszek”), Sawicki Witold („Andrzej”), Schiele Henryk („Aramis”), Sedlaczek Ma111
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rian („Beski”), Sedlaczek Stanisław („Rolnik”), Sęczykowski Henryk („Hugon”),
Siedlanowska-Mołoniewicz Wanda („Wanda”), Siedlanowski Janusz („Granat”), Sikorski Jerzy („Sixton”), Siwiec Jerzy („Jur”), Skawiński Józef („Rawicz”), Skawiński Wacław („Wacek”), Skoczyński Władysław („Ciapa”), Sokołowski Władysław („Władek”), Stańczyk Stanisław („Szary”), Stetkiewicz Włodzimierz („Włodek”), Szantyr Janina („Janka”), Szatkowska Anna („Anka”),
Szempliński Stefan („Stefan”), Świderski Jerzy („Lubicz”), Talma Janusz („Batory”), Tan Tadeusz („Tadeusz”), Tatarkiewicz Jerzy („Ryszard”), Tęczyński
Stefan („Stefan”), Tomaszewski Henryk („Orzeł”), Trzeciakowski Witold („Tur”),
Urbańczyk Jacek („Jacek”), Wagner Zbigniew („Chmura”), Wegner Eugeniusz
(„Zew”), Wegner Tadeusz („Kruk”), Wieliczko Cezary („Czarek”), Wiese Bogdan („Łąka”), Wiewiórowska-Granisz Krystyna („Krysia”), Wilhelmi Jerzy
(„Wilk”), Wiśniowski Janusz („Janusz”), Wnuk Alina („Alina”), Wolbek Tadeusz
(„Selim”), Wołoszyn Wiesław („Korwin”), Wyporek Ludwik („Miętus”), Zarzycki
Stanisław („Sęk”), Zawieska Jerzy („Senacki”), Zawisza Henryk („Czarny”),
śuchowicz Janusz („Grey”)
Relacje Ŝołnierzy baonu «Wigry» (w zbiorach autora):
Bazyl Eugeniusz („Saski”), Borkowski Edmund („Pirat”), Buczek Lidia („Lidka”),
Chorzewski Jerzy („Prymus”), Cieślak Kazimierz („Bunt”), Ćwikieł Władysław
(„Cień”), Englert Juliusz („Adam”), Glazer Józef („Stach”), Głowacki Marian
(„Spokojny”), Gołański Jan („Roman”), Gomóliński Jerzy („Michał Rogala”),
Grabowskia Krystyna („Krystyna”), Gruszczyńska-Jasiak Janina („Janka”),
Haft-Szatyńska-Maciejewska-Woźniak Wanda („Iskra”), Hempel Jan („Czarny
Jaś”), Kaczorowski Roman („Prokop”), Kluźniak Sylwia(„Stefania”) Kłopotowska-Pawłowska Hanna („Hanka Szpak”), Kołłątaj Tadeusz („śbik”) KonopackaKlimaszewska Jadwiga („Wisia”), Konopacki Eugeniusz („Trzaska”) Kozarzewski Andrzej („Bystry”), Krieger Jerzy („Wojnicz”), Kuminek Edward („Kański”),
Leński Paweł („Lech II”), Łukjanow-Kozłowski („Jastrzębiec”). Makowiecki Jan
(„Platon”), Malczewski Tadeusz („Matejko”), Mazanowska-Barycz Magdalena
(„Magda”), Mazanowska-Nicolay Hanna („Hanka Wrona”). Matuszyński
Edward („Korwin”), Miazio-Puchalska Barbara („Aśka”), NiedźwieckaNamysłowska Izabela („Bela”), Niekrasz Zdzisław („Nietyksza”), Panasewicz
Józef („Pan”), PetraŜycka Aleksandra („Ola-Ola”), Piotrowska-Gancarczyk
Barbara („Basia Pająk”), Piątkowski Franciszek („Manfred”), PrzedŜymirska
Małgorzata („Bellona”), Radajewski Jan („Rakowicz”), Salamonik Józef („Sokół”). SieluŜycka-Czermińska Maria („Isia”), Solon Edward („Ateński”), Suchocki Tadeusz („Radwan”), Suryn Helena („Justyna”), Szablewski Witold
(„Czortek”), Szaniawski Zbigniew („Tuk”), Szmakfefer Czesław („Szczupak”),
Ślifisz Zdzisław („Berry”), Święszkowski Marek („Marusza”), Taube-Jankowska
Aleksandra („Ola Wręcka”), Taube-Virion Zofia („Zosia Gozdawa”), Uzdowski
Władysław („Chwyt”), Virion Jan („BoŜeniec”), de Virion Tadeusz („Walther”),
Vogtman Józef, Przybyłowski Tadeusz („Roma”), Przygodzki Jerzy („Stefan”),
Przyłuski(„Byk”), Wancerski Leoncjusz („Zaremba”), Wierzbowski Jerzy („Ciechanowski”), Wierzbowski Zygmunt („Konary”), Wodzyński Jan („Sęp”), Wyganowski Henryk („Afr”), Zakrzewski Stefan („Zew”), Zienkiewicz Wacław („Topór”)
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Relacje świadków zagłady Centralnego Szpitala Chirurgicznego:
• Boczakowska Helena, robotnica, zeznanie w: Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., Poznań 1946, s. 159-160
• Chybowski Jerzy „Rusek”, W szpitalu na Długiej, w: Śmigielski Stefan, Na
barykadach Starówki, Warszawa 1992, s. 118-122
• Czelna Apolonia, zeznanie w: Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., Poznań 1946, s. 160-161
• Duma Andrzej „Kresowiak”, relacja w zbiorach autora
• Dylak Bronisław, zeznanie w: Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., Poznań 1946, s. 164-165
• Faryaszewska Irena, relacja w zbiorach autora
• Gawrońska Janina „Łukasz”, sanitariuszka, Droga przez mękę, „Stolica”
nr 38 z 1969
• Gawrońska Janina „Łukasz”, sanitariuszka, relacja w: Zbrodnie okupanta
w czasie Powstania Warszawskiego, Warszawa 1962, s. 212-213
• Gebethner Jadwiga, przełoŜona pielęgniarek, relacja w zbiorach autora
• Greloff-Chrzanowska Barbara „Blanka”, sanitariuszka, relacja w zbiorach autora
• Gruszczyńska-Jasiak Janina „Janka”, sanitariuszka, relacja w zbiorach autora
• Kleniewski Henryk „Mały Henio”, relacja, w: Śmigielski Stefan, Na barykadach Starówki, Warszawa 1992, s. 122-124
• „Klima”, Szpital Długa 7, „Express Wieczorny” nr 1 i 2 z 1946
• Kłosowicz Helena „Monika”, sanitariuszka, relacja w: Zbrodnie okupanta
w czasie Powstania Warszawskiego, Warszawa 1962, s. 198-202
• Kłosowicz Helena „Monika”, sanitariuszka, Mordowanie rannych z rozkazu
Reinefartha, „WTK” nr 2 z 1967
• Konopacka Jadwiga „Wisia”, sanitariuszka, relacja w zbiorach autora
• Kowalski Edward, lekarz, relacja w: Zbrodnie okupanta w czasie Powstania
Warszawskiego, Warszawa 1962, s. 203-210
• Krauze Zofia, sanitariuszka, Wyjście z Centralnego Szpitala Powstańczego,
w: Exodus Warszawy, ludzie i miasto po Powstaniu 1944, Warszawa 1993,
s. 347-354
• Krosnowska Stefania, Exodus, w: Exodus Warszawy, ludzie i miasto po Powstaniu 1944, Warszawa 1993, s. 355-362
• Kurowska Marta szarytka, relacja w zbiorach Muzeum Historii Warszawy,
sygn. E 552
• Kwiatkowska Janina, Ostatnie dni Starówki, „Za wolność i lud”, nr 8 z 1961
• Lenkiewicz Zofia „Okularnik”, sanitariuszka, W szpitalu polowym Długa 7,
„Za wolność i lud” nr 33 z 1983
• Lubowicka Julia, zeznanie w: Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r., Poznań 1946, s. 161-163
• Plater Maria „Luta”, sanitariuszka, relacja w: Brzozowska Helena, Nasza
dziwna grupa ZWZ AK, Warszawa 1993, s. 227
• Piotrowska-Gancarczyk Barbara „Basia Pająk”, sanitariuszka, Po upadku
Starówki, relacja w zbiorach autora

113

WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ I RELACJI
• Popielska-Sztomberek Antonina, sanitariuszka, relacja w zbiorach autora
• Przyborowska Maria „Kulesza”, sanitariuszka, relacja w: Zbrodnie okupanta
•

•
•
•
•
•
•
•

w czasie Powstania Warszawskiego, Warszawa 1962, s. 217-220
Puget Wanda, sanitariuszka, relacja w: Wiśniewska Maria, Sikorska Małgorzata, Szpitale powstańczej Warszawy, Warszawa 1991, s. 50-53, szersza
wersja tejŜe relacji w zbiorach autora
Rostworowski Tomasz „Ojciec Tomasz”, kapelan, relacja w zbiorach autora
Szymanowski A., Długa 7. Druty zerwane, „Nowa Epoka” nr 27-28 z 1946
Szymański Jerzy „Ikar”, Wspomnienia rannego, relacja w zbiorach autora
Tomaszewska Leokadia „Ala”, sanitariuszka, relacja w: Brzozowska Helena,
Nasza dziwna grupa ZWZ AK, Warszawa 1993, s. 226-227, 231-232
Wegner Tadeusz „Kruk”, relacja w zbiorach autora
Wiśniewska Halina „Mila”, przełoŜona pielęgniarek, relacja w: Zbrodnie okupanta w czasie Powstania Warszawskiego, Warszawa 1962, s. 213-215
Wiśniewska Halina „Mila”, przełoŜona pielęgniarek, relacja w: Brzozowska
Helena, Nasza dziwna grupa ZWZ AK, Warszawa 1993, s. 227-232
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Dokument 2. Piwnice pałacu Raczyńskich z komentarzem dot. wydarzeń 2 IX 1944 r.,
autor Juliusz Kulesza
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Dokument 3. Parter pałacu Raczyńskich z komentarzem dot. wydarzeń 2 IX 1944 r.,
autor Juliusz Kulesza
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Dokument 4. Pierwsze piętro pałacu Raczyńskich z komentarzem dot. wydarzeń 2 IX 1944 r.,
autor Juliusz Kulesza
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Dokument 5. Drugie piętro pałacu Raczyńskich z komentarzem dot. wydarzeń 2 IX 1944 r.,
autor - Juliusz Kulesza
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Dokument 6. Wykaz zabitych w dniu 13 sierpnia 1944 roku przy wybuchu czołgu miny przy Kilińskiego na Starym Mieście” - lista ppor. Frenchowicza
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Dokument 6. Ciąg dalszy
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Dokument 6. Ciąg dalszy
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Dokument 7. „Lista ofiar wybuchu czołgu dn. 13 VIII 1944 przy ul. Kilińskiego 1-3, których ciał
nie rozpoznano i złoŜono je w zbiorowej mogile. Spis dotyczy Ŝołnierzy bat. «Gustaw» (lista Macieja Nasierowskiego)

124

DOKUMENTY

Dokument 7. Ciąg dalszy
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Dokument 7. Ciąg dalszy
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Dokument 8. Szkic sytuacyjny wybuchu czołgu miny, wykonany przez kpt. Władysława Sroczyńskiego

127

Dokument 9. „Bilans strat”. Fragment raportu dr. Tadeusza Pogórskiego „Morwy” o ofiarach
walk na Starym Mieście

128

Dokument 10. Raport ppłk. Stefana Tarnawskiego „Tarły” do dowódcy Grupy Północ płk. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” z 29 VIII o stanie chorych i personelu sanitarnego w szpitalach Starego Miasta

129

Dokument 11. Protokoły ekshumacyjne por. Mirosława Wesołowskiego „Iry”, dowódcy Oddziału Specjalnego «Juliusz» oraz san. Barbary Rankowskiej „Basi” z baonu «Bończa»
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Dokument 12. Kartki z butelek umieszczanych przy zwłokach powstańców
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