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Ilustracja na okładce pocho-
dzi z wydawanego w czasie 
Powstania Warszawskiego 
dziennika „Barykada Powi-
śla”, nr 9 z 15 VIII 1944, gdzie 
stanowiła fragment okładki
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Fragment Krakowskiego Przedmieścia przy wejściu głównym do kam-
pusu Uniwersytetu Warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Widoczny 
jest nieprzyjacielski czołg zniszczony podczas zdobywania komendy 
policji i kościoła oraz walk o kampus, fot. Sylwester Braun, ze zbiorów 
Muzeum Powstania Warszawskiego
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Cyprian Odorkiewicz „Krybar”, zdjęcie wykonane po zakończeniu 
wojny, zbiory prywatne
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 Wydana z okazji 78. rocznicy Powstania Warszaw-
skiego, publikacja niniejsza stanowi w naturalny sposób 
kontynuację wcześniejszej, zatytułowanej „Powstańcza 
tożsamość Powiśla”, która uczciła poprzednią rocznicę. 
Przedstawiała ona najważniejsze wydarzenia z czasów 
Powstania Warszawskiego w nawiązaniu do tablic pa-
miątkowych, które są widoczne na ulicach i wewnątrz 
poszczególnych budowli Powiśla. Powstanie i jego prze-
bieg ukazywała ona ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzisiejszego turysty zwiedzającego Powiśle jako 
atrakcyjną dzielnicę stolicy.  Tegoroczna publikacja kon-
centruje się na tematach, które mogą być ciekawe za-
równo dla wiekowych dziś powstańców, jak też dla osób 
młodszych, interesujących się Powstaniem Warszaw-
skim jako ważnym wydarzeniem w historii Polski i Eu-
ropy. Przypominane są w niej stosunkowo mało znane 
fakty i skojarzenia wiążące się z powstańczym Powiślem. 
 Podane są między innymi informacje umożli-
wiające zapoznanie się z dokumentalnymi materiała-
mi dźwiękowymi, a więc z nagraniem głosu „Krybara” 
wspominającego prezydenta Warszawy Stefana Sta-
rzyńskiego w dramatycznych chwilach kapitulacji War-
szawy, a także z wykonaniem hymnu Powiśla, który  
w sierpniu 1944  roku śpiewany był m.in. w siedzibie 
Zgrupowania III „Konrad” na ulicy Smulikowskiego. 
Przedstawiony został życiorys kompozytora, kapitana 
w tym Zgrupowaniu, który został ranny na ulicy Dobrej. 
Przypomina się fascynujące sylwetki dwóch pań, które 
należały do AK i miały związki z Powiślem, a za wybit-
ne zasługi zostały po wielu latach wyróżnione stopniem 
generała Wojska Polskiego. Obydwie stanowią przykła-
dy bohaterstwa polskich kobiet walczących o wolność 
ojczyzny.
 Godne uwagi są informacje o wyróżniającym się 
pod wieloma względami dzienniku powstańczym „Ba-
rykada Powiśla” i jego twórcach, a także o periodyku 
pod tym samym tytułem, który wydawany był w latach 
1996-2004, służąc Środowisku Grupy Bojowej „Krybar”. 

Wstęp
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Przedstawia się przykłady – charakterystycznego dla 
Powstania Warszawskiego – rodzinnego udziału w nim 
mieszkańców stolicy. Zjawisko to jest łatwe do zauważe-
nia przy przeglądaniu list biogramów powstańców, które 
ułatwiają śledzenie więzów pokrewieństwa. Nawiązując 
do tego rodzinnego wątku, autor zamieścił rozdział o od-
dziale AK, który jest mu znany najlepiej, ponieważ był  
w nim młodocianym żołnierzem, a – co warto nadmienić – 
losy tego oddziału zostały udokumentowane w mono-
grafii opracowanej już kilkadziesiąt lat temu.
 W warunkach pandemii pożegnaliśmy nasze dwie 
koleżanki o pseudonimach „Żaba” i „Stacha”. Informa-
cje biograficzne o Nich oraz słowa pożegnań przekazała 
Pani Agnieszka Kalbarczyk, wiceprzewodnicząca nasze-
go Środowiska, za co serdecznie Jej dziękuję. Ostatnio 
odszedł od nas również nasz zasłużony kolega dr Mieczy-
sław Kluge, któremu poświęcone jest trzecie z zamiesz-
czonych wspomnień. Wdzięczny jestem również Pani 
Hannie Sikorskiej za konsultacje dotyczące rozdziału 
„Barykady Powiśla”. 
 Szczególne podziękowania kieruję do władz Uni-
wersytetu Warszawskiego, które od wielu lat pod-
trzymują pamięć o Powstaniu Warszawskim. Staran-
ne wydanie publikacji w postaci albumowej stało się 
możliwe dzięki wszechstronnej pomocy i inicjatywie  
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezes Środowiska „Krybar” 
Światowego Związku Żołnierzy AK

Jerzy Gaździcki „Gołąb”
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„Krybar” o prezydencie Starzyńskim

 W latach powojennych ważną rolę informacyjną  
i opiniotwórczą spełniały zagraniczne rozgłośnie radio-
we nadające w języku polskim, a wśród nich zwłaszcza 
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, która od 1952 
roku funkcjonowała w Monachium. Zespół pracowników 
tej rozgłośni stanowili w znacznym stopniu byli żołnierze 
Armii Krajowej, w tym byli uczestnicy Powstania War-
szawskiego, np. Jan Nowak-Jeziorański, Tadeusz Żen-
czykowski (Tadeusz Zawadzki) oraz Cyprian Odorkiewicz 
„Krybar”.
 Słuchanie w kraju Rozgłośni Polskiej RWE przyno-
siło nam satysfakcję płynącą z poczucia, że nie podda-
jemy się wszechogarniającej propagandzie władzy, ale 
też wiązało się z pewnymi trudnościami i niebezpieczeń-
stwami. Trudności wynikały z zagłuszania przez specjal-
nie instalowane stacje radiowe, a niebezpieczeństwa  
z ryzyka wpłynięcia donosu do odpowiednich organów, 
że słuchamy.
 W 20. rocznicę inwazji Niemiec hitlerowskich i ZSRR 
na Polskę Rozgłośnia Polska RWE nadała specjalny 
program o jednym z najbardziej dramatycznych mo-
mentów ówczesnych zmagań. Program ten poświęco-
ny był głównie prezydentowi Stefanowi Starzyńskiemu  
i przypominał kapitulację Warszawy, która nastąpiła po 
znacznym zniszczeniu miasta i dużych stratach ludności  
w toku trzytygodniowych szturmów przeważających sił 
niemieckich z użyciem wszelkich rodzajów broni. Rola 
Prezydenta w obronie miasta była nie do przecenienia, 
ponieważ podjął się niezwykle trudnych zadań, zgodnie 
z treścią swojego obwieszczenia, które podane jest na 
następnej stronie.
 Prezydenta Starzyńskiego wspominali kolejno  
w swoich oddzielnych relacjach:
•  pułkownik Tadeusz Tomaszewski, szef sztabu dowódz-
twa obrony Warszawy;
• Cyprian Odorkiewicz, w czasie obrony Warszawy ko-
mendant obrony przeciwlotniczej Dzielnicy Północ;
• Tadeusz Żenczykowski (Zawadzki), oficer, który w cza-
sie obrony Warszawy często kontaktował się z Prezy-
dentem.
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Obwieszczenie Stefana Starzyńskiego  
o przejęciu pełnej władzy
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 Prezydenta przedstawiano w tych relacjach jako 
człowieka o wysokim poczuciu odpowiedzialności za 
władzę, którą przyjął zgodnie ze swoim obwieszczeniem  
z 8 września 1939 roku. Odrzucił propozycję opuszcze-
nia stolicy i schronienia się poza granicami kraju. Został  
w swoim mieście, o którego rozwój tak dbał, nie opuścił 
ponad milionowej rzeszy mieszkańców, robił do końca, 
co mógł, dla ich dobra. W konsekwencji za swoją ofiar-
ność zapłacił najwyższą cenę – cenę życia.

 Dla osób związanych z pamięcią o Grupie Bojowej 
„Krybar” szczególnie cenna jest relacja dowódcy tej gru-
py, czyli samego „Krybara”. Nagranie wykonane w 20-le-
cie września 1939 roku i odtworzone na antenie w 40-le-
cie stwarza unikatową możliwość usłyszenia jego głosu, 
poznania go na drodze akustycznej. Wystarczy napisać  
w wyszukiwarce „Polskie Radio Online Special Program 
7380”, aby przenieść się dźwiękowo do tamtych bohater-
skich i jednocześnie tragicznych czasów.

Delegacja na rozmowy w sprawie kapitulacji Warszawy. 28 wrze-
śnia 1939 roku. Czwarty od lewej – Stefan Starzyński
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 Relacjonowane spotkanie miało miejsce w nocy  
z 25 na 26 września, nad ranem, w schronie oświetlonym 
świecami, gdy decyzja o kapitulacji była już przesądzo-
na. Relacja „Krybara” jest wzruszająca, o czym można się 
przekonać, słuchając jego słów, a także czytając podany 
oddzielnie w ramce wierny zapis tekstowy relacji.
 Warszawa pamięta o swoim Prezydencie, który nie 
zawiódł w czasach próby. W październiku 2021 roku od-
słonięto Jego trzeci już pomnik, tym razem z wiceprezy-
dentem.

Stefan Starzyński spaceruje poniżej ogrodów Zamku Królewskie-
go w towarzystwie ówczesnego wiceprezydenta stolicy Juliana S. 
Kulskiego. Inspiracją dla rzeźby Pawła Pietrusińskiego było zdjęcie  
z 1938 roku   
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Było to w nocy z 25 na 26 września, gdy po całodziennym bombardowaniu lotni-

czym i artyleryjskim Warszawa stała w płomieniach, a na całym obszarze ginącego 

miasta piętrzyły się zwały gruzu. Zniszczone wodociągi, rozbita elektrownia, brak 

łączności telefonicznej i milczące radio udaremniały niesienie pomocy mieszkań-

com i walczącym oddziałom wojska. Nad ranem przedarł się do kierowanej prze-

ze mnie komendy obrony przeciwlotniczej wysłannik Ratusza z odręcznym listem 

prezydenta Starzyńskiego. Nie była to rzecz łatwa, bo artyleria niemiecka ostrze-

liwała miasto zaciekle, na oślep, bez ustanku. Rozdzielnik wskazywał 10 nazwisk 

kierowników służb miejskich odpowiedzialnych za różne działy obrony cywilnej.  

W szeregu rzeczowych zdań zapytywał Starzyński o wielkość strat, nastrój ludno-

ści, sprawność oddziałów ratowniczych i o nasilenie pożarów. Ten dramatyczny list 

zamykał niespodziewany zwrot osobisty. „Jak się pan czuje? Co z rodziną? Ściskam 

dłoń, Starzyński”. Doświadczyłem wielokrotnie delikatności uczuć prezydenta Sta-

rzyńskiego, lecz nie oczekiwałem potwierdzenia tej właściwości jego charakteru 

w chwili tak osobliwej. Nazajutrz Warszawa padła. Po wydaniu zarządzeń związa-

nych z warunkami kapitulacji poszedłem na Ratusz. Zastałem Prezydenta w schro-

nie oświetlonym świecami i przepełnionym tłumem zmęczonych, przygnębionych 

ludzi. Był bardzo zajęty, lecz co chwila spoglądał na kogoś uważnie, odpowiadając 

na ukłony skinieniem głowy. Nie widziałem go od kilku dni, więc byłem ciekaw, jak 

odbiły się na nim ostatnie wydarzenia. Pracował z wielkim skupieniem i nie do-

strzegłem na jego twarzy oznak załamania się, wątpliwości lub oszołomienia. Gdy 

po upływie pewnego czasu wdał się w rozmowę z grupą przygodnych osób, uchwy-

ciłem następujące zdania wypowiedziane mocnym, nieco chropawym głosem:

 „Nie mogło być inaczej. Nie mówcie mi, że to trwało za długo, że Max1 bronił Bruk-

seli za krótko i raczej symbolicznie, a mimo to wstrząsnął sumieniem świata. Nie 

można porównywać obrony neutralności Belgii z naszą walką o istnienie już nie 

tylko państwa, lecz samego narodu. Ofiara Warszawy była nieunikniona. I nie cho-

dziło tu o pokazanie się wobec sprzymierzeńców, którzy do dzisiaj stoją bezczynnie 

za linią Maginota. To oni nie będą mogli spojrzeć nam w oczy, nie my im. Szybkie 

załamanie się naszych bitew granicznych to rzecz odrębna. Policzymy się o to po 

wojnie, między nami, i obcym nic do tego. Ludzie winni zaniedbań lub bezhołowia 

poniosą odpowiedzialność, nie uchronią ich przed nią dawne zasługi. Nie wolno iść 

z oskarżeniami do obcych. Sprzymierzeńcom należy stawiać żądania wynikające 

z umów, których nie dotrzymali. Trzeba domagać się od nich wspólnego wystą-

pienia przed Ligą Narodów przeciwko postępowaniu sowietów. Przyszłość pokaże, 

jak zachowają się w tej wojnie inni i kiedy Anglia i Francja uporają się z wojskową 

potęgą Hitlera. My na pewno wywiążemy się z obowiązków sprzymierzeńca i nie 

poprzestaniemy na pierwszym miesiącu walki”. Starzyński zamilkł, a na twarzach 

słuchaczy malowało się wzruszenie, podziw, szacunek i wdzięczność2.

1 Adolphe Max, burmistrz Brukseli na początku I Wojny Światowej.
2 Zapis tekstowy relacji wykonany przez Agnieszkę Kalbarczyk.

Zapis radiowej relacji „KRYBARA”
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Muzyk powstańczego Powiśla

 Jednym ze szczególnie zasłużonych uczestników 
Powstania Warszawskiego w szeregach „Krybara” był 
kpt. Aleksander Dulin, który został przyporządkowa-
ny do 2. kompanii III Zgrupowania „Konrad”. Urodził się 
24.12.1885 roku w Warszawie jako syn Aleksego i Anny. 
Ze względu na okazywane uzdolnienia studiował w In-
stytucie Muzycznym, uzyskując dyplom nauczyciela mu-
zyki i kapelmistrza. W 1909 roku został kapelmistrzem 
rosyjskiej orkiestry wojskowej w Zambrowie. W 1919 roku 
podjął służbę w Wojsku Polskim. Był najpierw dyrygen-
tem orkiestry wojskowej w Piotrkowie, a potem kolejno 
w Brodnicy i Grudziądzu. W 1929 roku podjął obowiązki 
kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Por-
tu Wojennego, które wykonywał z sukcesami przez 10 lat. 
Z orkiestrą tą objechał w latach 1933-1934 cały kraj, przy-
czyniając się w znaczący sposób do rozwoju Ligi Morskiej 
i Kolonialnej. 

Aleksander Dulin 
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 W Gdyni był inicjatorem życia muzycznego, urzą-
dzając niezwykle popularne wśród mieszkańców kon-
certy, m.in. niedzielne poranki muzyczne w muszli na 
Kamiennej Górze. Komponował piosenki na tematy mor-
skie, koncertował w radiu. Do najbardziej znanych jego 
utworów należały „Marsz Floty Polskiej”, „Krakowiak 
marynarski”, „Na redzie” oraz „Na fali” (pierwszy z nich 
jest łatwo dostępny w serwisie YouTube). Przyczynił się 
istotnie do organizacji i działalności Gdyńskiego Towa-
rzystwa Muzycznego. 
 We wrześniu 1939 roku został przez okupantów 
niemieckich wysiedlony z Gdyni. Powrócił do Warszawy, 
gdzie był czynny w konspiracji. Brał udział w Powstaniu 
Warszawskim na Powiślu jako kapitan w 2. kompanii III 
Zgrupowania Grupy Bojowej „Krybar”. Występował pod 
pseudonimem „Mewa”, niewątpliwie wiążącym się z jego 
nadmorską działalnością przedwojenną. W tym czasie 
skomponował do własnych słów pieśń „Hasło Powiśla”, 
która była śpiewana podczas Powstania jako hymn III 
Zgrupowania „Konrad”: 

Trzecie nad Wisłą Zgrupowanie 
mocno zdobytą trzyma broń

Niesie Ojczyźnie zmartwychwstanie, 
nie drgnie przed zemstą żadna dłoń.

Polak, co broni dziś Powiśla, 
w sercu ma ogień, w rękach grom. 

Czy z Gdyni, z Wilna czy z Przemyśla
kocha Warszawę jak swój dom.

 Bagnet na broń i za Szwabem goń!
 Nie licz na przyjaciół pomoc, 

licz na własną dłoń!

Kto na ramieniu duszę nosi,
ten sobie może w schronie gnić.

On robi popłoch, klęskę głosi,
a my musimy Szwaba bić!
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Nic nie zagłuszy naszej wiary,
broni stolicy wierny syn.

Z diabłem chwycimy się za bary,
wolność nam niesie zbrojny czyn!

 Bagnet na broń…

Na zgliszcza miasta, na mogiły,
ślub zemsty składa każdy z nas.

Póki tchu w piersiach, w ręku siły,
wrogom przyśpieszy klęski czas.

Choć nam Warszawa krwią spłynęła,
z krwi tej się ziszczą nasze sny.
Jeszcze nam Polska nie zginęła,
gdy Orzeł Biały w sercach lśni.

 Środowisko „Krybar” jest wdzięczne Teatrowi Mu-
zycznemu Od Czapy za przypominanie i upowszechnia-
nie „Hasła Powiśla” w ramach prowadzonej przez ten te-
atr działalności koncertowej. 

Obóz w Zeithain
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 20 sierpnia podczas walk na ulicy Dobrej Dulin zo-
stał trafiony odłamkiem granatu, który utknął w pobliżu 
kręgosłupa. Pomimo tego wziął czynny udział 5 paździer-
nika w honorowym opuszczaniu Warszawy. Jak piszą 
Adam de Michelis oraz Alicja Rudniewska w ich mono-
graficznej książce o III Zgrupowaniu: 

 „[…] kompanie szły twardym, równym krokiem, po-
przedzane przez orkiestrę konserwatorium z kapelmi-
strzem Dulinem, która werblami wybijała żałobny rytm”. 

 Ewakuowany został do obozu jenieckiego w Sak-
sonii (stalag IVB Zeithain), gdzie znalazł się w jedynym 
tego rodzaju szpitalu zorganizowanym i prowadzonym 
przez polską kadrę medyczną po Powstaniu Warszaw-
skim. Dzięki udzielonej mu pomocy przetrwał tam cięż-
kie zapalenie płuc.  

Afisz koncertu jubileuszowego Aleksandra Dulina w Sopocie, 
Gdańsku i Gdyni, 1947 rok
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  Po zakończeniu wojny wrócił do czynnej służby  
i przez krótki czas prowadził orkiestrę reprezentacyjną 
Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1947 roku został prze-
niesiony w stan spoczynku. Filharmonia Bałtycka poże-
gnała Aleksandra Dulina wspaniałym koncertem jubile-
uszowym poświęconym jego działalności: 35-leciu pracy 
artystycznej i 20-leciu pracy na Wybrzeżu. 

Zdjęcie grobu rodzinnego, fot. MUW
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 Aleksander Dulin zmarł 28.03.1954 roku, żegnały go 
tłumy gdynian. Pochowany został na Cmentarzu Wito-
mińskim. W 1987 roku jednej z ulic Gdyni nadano imię 
Aleksandra Dulina. 

Tablica pamiątkowa na domu przy al. 3 Maja 2, fot. MUW 



20

Generał „Mira” i generał „Zo”

 Z Powiślem miały związek dwie niezwykle zasłu-
żone uczestniczki Powstania Warszawskiego, które nie 
wchodziły w skład Grupy Bojowej „Krybar”. Charaktery-
zowały się wielką odwagą, a ich dokonania budzą szacu-
nek i podziw.
 Generał Maria Wittek „Mira”, „Pani Maria”, urodzo-
na we wsi pod Gostyninem w 1899 roku, od 1917 roku na-
leżała do Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie, w ra-
mach której ukończyła szkołę podoficerską. Studiowała 
na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Kijowskiego, 
jako pierwsza kobieta na tym fakultecie. Jej działalność 
niepodległościowa przedstawiona jest w skrócie na tabli-
cy pamiątkowej umieszczonej na domu przy alei 3 Maja 2 
w Warszawie, na Powiślu w pobliżu wiaduktu mostu Po-
niatowskiego. Dom ten znany jest m.in. z dramatycznych 
walk 3. kompanii III Zgrupowania „Konrad” w pierwszych 
dniach Powstania Warszawskiego.
 Podczas okupacji korzystała również z mieszkania 
u sióstr urszulanek na Powiślu, przy ulicy Wiślanej 2, któ-
re stało się jednym z ważniejszych ośrodków ówczesnej 
konspiracji na obszarze Warszawy.
 Bezpośrednio przed Powstaniem u sióstr urszula-
nek znalazła też schronienie Elżbieta Zawacka „Zo”, któ-
ra miała już bogatą przeszłość konspiracyjną. Urodzona 
w Toruniu w 1909 roku, ukończyła studia matematyczne 
na Uniwersytecie Poznańskim. W 1939 roku brała udział 
w obronie Lwowa. Po uzyskaniu w 1940 roku przydziału 
do Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej 
AK kursowała między Warszawą i Berlinem, korzysta-
jąc z fałszywych dokumentów przewoziła pocztę i or-
ganizowała szlaki kurierskie z Warszawy do Londynu.  
W ten sposób przekraczała granicę Rzeszy ponad sto razy.  
W lutym 1943 roku udała się – jako wysłanniczka Komen-
danta Głównego AK Stefana Roweckiego – do Sztabu 
Naczelnego Wodza w Londynie, przedzierając się przez 
Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpanię i Gibraltar. We wrze-
śniu tego roku odbyła podróż powrotną do Warszawy,  
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lądując ze spadochronem koło Grodziska Mazowieckiego  
i stając się w ten sposób jedyną kobietą, która dostała się 
w ten sposób do Polski wraz z „cichociemnymi”.
 W relacji zapisanej w Archiwum Historii Mówionej 
Muzeum Powstania Warszawskiego „Zo” tak określiła 
swoje zadania w Londynie:

[…] miałam dwie misje: jedna misja do Oddziału Krajo-
wego Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie łączności 
zagranicznej, a druga misja nadana przez Marię Witte-
kównę, szefa Wojskowej Służby Kobiet w Oddziale I Ko-
mendy Głównej Armii Krajowej – miałam spowodować, 
żeby wreszcie Rząd na Uchodźstwie wydał ustawę, 
dekret z mocą ustawy pozwalający kobietom być żoł-
nierzami. Myśmy według ustawy przedwojennej mogły 
być tylko jako ochotniczki w pomocniczej służbie woj-
skowej. A tu chodziło o dekret pozwalający nam być 
normalnymi żołnierzami. To była moja druga misja. 
[…] Na szczęście sprawa się udała i w październiku roku 
1943 wyszedł dekret z mocą ustawy, dzięki któremu Ko-
mendant Główny AK Tadeusz „Bór” Komorowski mógł 
wydać rozkaz, że kobiety czynne w wojsku są żołnie-
rzami […].

We fragmencie relacji dotyczącym Powstania Warszaw-
skiego „Zo” mówi:

[…] Zameldowałam się u pani Haliny Piwońskiej – to 
była zastępczyni Marii Wittekówny. Ona daje mi nowy 
przydział, […] do Szefostwa Wojskowej Służby Kobiet, 
do Marii Wittekówny, gdzie będę w jej sztabie współ-
pracowała jako inspektorka. Od tego czasu zamiesz-
kałam u sióstr urszulanek na ulicy Dobrej i tam zbliżył 
się 1 sierpnia.
[...] Rozkaz o godzinie „W” nie dotarł na czas, bo to był 
sztab, to nie było wojsko frontowe. Pamiętam, że je-
stem na ulicy Dobrej. Weszłam do apteki, żeby coś ku-
pić i ktoś mi szepcze: „Godzina »W«!” – wiedziałam, co 
to znaczy. Patrzę – jest godzina druga. Lecę do mojego 
mieszkania, to znaczy do sióstr urszulanek, i mówię: 
„Godzina »W«! Dzisiaj będzie godzina »W«!”. Pamię-
tam, że siadłam z drugą koleżanką Wacką Zastocką 
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(także kurierką z „Zagrody”) przy oknie na pierwszym 
piętrze u sióstr urszulanek i czekamy na godzinę „W”! 
Jest godzina piąta. Idzie patrol uzbrojony w pistolety. 
Od ulicy Dobrej w górę do Uniwersytetu idzie taka mała 
uliczka […]. Ten patrol idzie tą uliczką, a naokoło, bli-
sko Uniwersytetu siedzą „gołębiarze”... Padają strza-
ły, patrol pada! Wobec tego my z Wacką zeskakujemy 
z okna, gdzie patrzyłyśmy na pójście tego patrolu. Wi-
działyśmy, że w sieni na parterze były nosze – lecimy, 
żeby tymi noszami przynieść rannych. Ale tymczasem 
siostry już wyrywają nam nosze. A one mają przydział 
do nich, [są] sekcją sanitarną, więc nie dają nam, bi-
jemy się o [nie]! Ostatecznie ustępujemy. Siostry biorą 
nosze i lecą tam, żeby wziąć rannych. Niemcy natu-
ralnie nie patrzą na czerwony krzyż sióstr, strzelają, 
siostry także padają. […] 
 Jesteśmy już w stanie euforii, bo to był stan zu-
pełnej euforii, ten 1 sierpnia. To Powstanie, ta lud  ność – 
nagle znalazły się flagi polskie! W czasie konspiracji, 
a jednak były, zakwitły w oknach! Ludzie wychodzą, 
krzyczą, tańczą, cieszą się! Ale także kryją się, bo są 
gołębiarze.
 Po wojnie „Zo” podobnie jak „Mira” była prześla-
dowana przez ówczesne władze i przebywała w wię-
zieniu przez kilka lat. Pracowała naukowo, na UMK  
w Toruniu uzyskała doktorat, habilitowała się w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, została profeso-
rem nauk humanistycznych.

Tablica upamiętniająca siostry urszulanki z patrolu sanitarnego 
Wojskowej Służby Kobiet AK, które zginęły pierwszego dnia Po-
wstania, fot. MUW
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Pomnik Elżbiety Zawackiej „Zo” w Toruniu przed siedzibą fundacji 
Jej imienia przy ulicy Podmurnej 93, fot. MUW

Pomnik Marii Wittek „Miry” w Muzeum WP w Warszawie, ufundo-
wany przez gen. Elżbietę Zawacką „Zo”, fot. MUW

 Obie panie zostały mianowane na stopień generała 
brygady: „Mira” w 1991 roku jako pierwsza kobieta w histo-
rii Wojska Polskiego oraz „Zo” w 2006 roku – jako druga. 
 „Mira” zmarła w Warszawie na Powiślu u sióstr urszu-
la nek w wieku 98 lat, „Zo” w Toruniu w wieku niemal 100 lat.
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Fragment „Barykady Powiśla” (nr 19 z 25.08.1944)

„Barykada Powiśla”

 W powstańczej Warszawie, pomimo wszelkich 
trudności i niebezpieczeństw, wydawano wiele pism, 
zarówno periodyków, jak i dzienników. Za szczególnie 
wartościowy należy uznać dziennik „Barykada Powiśla”, 
wyróżniający się wysokim poziomem publikowanych ma-
teriałów i znacznym nakładem. Pismo to zostało utwo-
rzone z inicjatywy Cypriana Odorkiewicza „Krybara” jako 
dowódcy obrony Powiśla, głównie w celu dostarczania 
ludności rzetelnej informacji i przeciwdziałania szkod-
liwym plotkom. Na redaktora pisma wyznaczony został  
6 sierpnia młody prawnik, plut. podch. Stanisław Wąso-
wicz „Dubiecki”, który jeszcze tego samego dnia opu-
blikował za pomocą przepisywania na maszynie „Ko-
munikat Informacyjny” nr 1 Grupy Bojowej „Krybar”.  
W kolejnych dwóch dniach ukazały się komunikaty nr 2 
i 3, a potem – 9 sierpnia – nr 4 opublikowano już pod na-
zwą „Barykada Powiśla”. W skład zespołu redakcyjnego 
wchodzili: Adrian Czermiński, Allan Kosko, Maryta Morsz-
tynkiewicz, Stefania Benoit i Jerzy Braun, współpracow-
nikami zespołu byli Zofia Kossak oraz Jan Brzechwa. 
Redakcja mieściła się przy ulicy Tamka 48, a drukar-
nia przy ulicy Konopczyńskiego 5. Pismo ukazywało się  
jako dziennik aż do 3 września w imponującym jak na 
ówczesne warunki nakładzie 3-5 tys. egzemplarzy. 
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 Podziwu godne są wyniki pracy tego zespołu re-
dakcyjnego. Działając w sytuacji skrajnego zagrożenia, 
wydawano regularnie pismo o objętości dwóch lub czte-
rech drobno zadrukowanych stron. Postawione cele były 
osiągane możliwie wszechstronnie. 
 Pismo informowało o szybko zmieniającej się sytu-
acji w powstańczej Warszawie, a także, korzystając z na-
słuchu radiowego, o działaniach na frontach toczącej się 
w Europie wojny. Przedstawiano komentarze politycz-
ne, omawiano aktualne problemy, nastroje i zachowania 
się ludności. Podawano komunikaty ówczesnych władz 
cywilnych i wojskowych. Starano się uwzględniać saty-
rę i humor, często publikowano teksty piosenek i wier-
sze o treści powstańczej, między innymi autorstwa Jana 
Brzechwy. 
 W stałej rubryce „Barykada kłuje” podawano frasz-
ki, m.in. o wymowie politycznej:

Nie to, nie to jest niezwykłe,
Że AK rąbie gady niemieckie.
Ale to, że cud drugi nad Wisłą

Powstrzymuje… armie sowieckie.

 Artystycznym ewenementem w skali całej pra-
sy powstańczej były linoryty Ludwika Gardowskiego, 
których pięć zamieszczono na stronach tytułowych po-
szczególnych numerów pisma. Jego upowszechnianiem, 
nie tylko na Powiślu, ale też w innych dzielnicach, zajmo-
wali się głównie łącznicy z Harcerskiej Poczty Polowej, 
której oddział został zorganizowany w przedstawionym 
na jednym z linorytów pałacu Gnińskich (Ostrogskich)  
na Tamce.

Wiersz Jana Brzechwy (nr 24 z 30.08.1944)
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 Ostatni, 27. numer powstańczego dziennika „Ba-
rykada Powiśla” nosił datę 3 września i docierał do czy-
telników już podczas zmasowanej ofensywy niemieckiej, 
gdy obok były czołgi, a z samolotów spadały bomby. Po-
nad pół wieku później Środowisko „Krybar” Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej podjęło kontynuację 
chlubnej tradycji tego dziennika i rozpoczęło wydawa-
nie biuletynu pod tym samym tytułem, tj. „Barykada Po-
wiśla”. W marcu 1996 roku ukazał się pierwszy numer 
biuletynu, który dla podkreślenia kontynuacji oznacza-
ny był również jako 28.: 1 (28). Biuletyn wydawano przez  
8 lat, ostatni numer – 35 (62) – ukazał się w 2004 roku .
 Biuletyny zawierały informacje o bieżących wyda-
rzeniach, artykuły wspomnieniowe i opiniotwórcze. Pod 
względem szaty graficznej nawiązywano do postaci po-
wstańczego dziennika „Barykada Powiśla”. Na stronach 
tytułowych umieszczano ilustracje, grafiki lub fotogra-
fie, a także wiersze. Np. numer 1 (28) zawierał wiersz  
Edmunda Odorkiewicza, brata „Krybara”: 

Historia swych dziejów nie pisze nam dziś.
Historia to wieków przymierze,

Historię swą, własną pisaliśmy krwią,
My, Armii Krajowej żołnierze.

A choćby nam życie zabrano na łup,
Honoru nam nikt nie odbierze,

Hardzi i dumni, i wierni po grób,
My, Armii Krajowej żołnierze. 

 Biuletyny dobrze służyły Środowisku „Krybar”, 
przyczyniając się w sposób istotny do integrowania 
powstańców Powiśla oraz rozwijania ich współpracy,  
a zwłaszcza do utrwalania i popularyzowania pamięci  
o Powstaniu Warszawskim.
 Redagowanie biuletynów było zasługą głównie 
dwóch Pań: Janiny i Hanny Sikorskich, matki i córki.  
Wykonana przez nie praca i osiągnięte rezultaty budzą 
szacunek. W ostatnim numerze pożegnały się one z czy-
telnikami, kierując słowa podziękowań do wszystkich, któ-
rzy wnieśli swój wkład intelektualny, organizacyjny czy fi-
nansowy w wydawanie biuletynu, wyrażając wdzięczność  
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w szczególności Prezesowi Środowiska Wiesławowi Gniaz-
dowskiemu – za inicjatywę, kolegom Krzysztofowi Boru-
niowi i Władysławowi Mroczkowskiemu – za współpracę, 
prof. Jackowi Trznadlowi – za pomoc w łamaniu pisma na 
własnym sprzęcie komputerowym, a także pracowni kse-
rograficznej Daxer – za przychylne współdziałanie.
 Dziś powstańczy dziennik i nawiązujący do niego 
biuletyn stanowią cenne źródła historyczne, przyczynia-
jąc się do popularyzacji wiedzy o Powstaniu Warszaw-
skim oraz o losach powstańców „Krybara”. Warto na 
przykład zwrócić uwagę na zamieszczony we wspomnia-
nym już ostatnim numerze biuletynu 35 (62) syntetycznie 
ujęty artykuł „Środowisko ʺKrybarʺ – rodowód, historia, 
teraźniejszość”, który został opracowany przez Hannę 
Sikorską na podstawie materiałów Zarządu Środowiska. 
Dwa fragmenty tego artykułu podane są poniżej.

KAPITULACJA I NIEWOLA

 Zawieszenie broni i kapitulacja (2 października) 
zastały nasze oddziały na placówkach, które obsadzili-
śmy we wrześniu po wycofaniu się z Powiśla. Wcześniej 
jednak, 20 września, dowódca Powstania gen. „Monter” 
wydał rozkaz zorganizowania Korpusu Warszawskiego.  
W ramach tego Korpusu Grupa Bojowa „Krybar” weszła 
w skład dowodzonego przez mjr. „Roga” 36. Pułku Pie-
choty Legii Akademickiej, jako jego I Batalion.
 Trasa wymarszu 36. Pułku Piechoty LA z Warszawy 
do niewoli prowadziła z ul. Szpitalnej przez Złotą i Gró-
jecką do placu Narutowicza, gdzie złożyliśmy broń. Stam-
tąd pod konwojem niemieckim poszliśmy do Ożarowa, 
skąd większość jeńców została wywieziona do Stalagu 
XI B Fallingbostel. Po przybyciu do stalagu i oddzieleniu 
kobiet (które wywieziono do Oberlangen – największe-
go stalagu kobiecego) oraz oficerów (którzy przez obóz  
w Bergen-Belsen trafili do oflagów) część jeńców została 
wywieziona do Stalagu VI J Dorsten. Z obu stalagów jeń-
cy zostali skierowani do pracy w tzw. komenderówkach: 
Duesseldorf, Krefeld, München-Gladbach, Hannover- 
-Reichsbahn, Bad Harzburg, Blankenburg, Hannover-Mis-
burg. Była to ciężka praca – w rafinerii, w lesie, na torach,  
w kopalni rudy żelaza, w hucie cynku, przy budowie sztolni. 
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Obchody upamiętniające 77. rocznicę 
Powstania Warszawskiego, fot. MUW
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 Na przełomie kwietnia i maja 1945 roku zostaliśmy 
uwolnieni przez wojska alianckie. Droga powrotu do kra-
ju była różna: przez II Korpus gen. Władysława Andersa  
we Włoszech lub dywizję gen. Stanisława Maczka do 
Ang lii i następnie do Polski lub bezpośrednio z Niemiec 
do kraju. Witały nas plakaty: „AK – zapluty karzeł reakcji”.

ŚRODOWISKO „KRYBAR”. PO LATACH – ZNOWU RAZEM

 W PRL wiele naszych koleżanek i kolegów było 
członkami ZBoWiD w kołach według miejsca zamieszka-
nia. Pod koniec lat siedemdziesiątych w ramach ZBoWiD 
powstała możliwość zorganizowania się w środowiska 
powstańcze. Decyzją kpt. „Konrada” i kpt. „Leonowicza” 
pod koniec 1980 roku powstało Środowisko „Krybar”, 
według schematu z okresu Powstania, scalające trzy 
powstańcze zgrupowania z Powiśla. Staliśmy się dużą 
grupą, liczącą w początkowym okresie ponad 500 osób.  
W tak licznej grupie ludzi znaleźli się przedstawiciele 
rożnych zawodów i o różnym stopniu wykształcenia, któ-
rzy ze względu na tradycje wspólnej powstańczej walki,  
a często także więzi przyjaźni z konspiracji i niewo-
li, stworzyli jednolite i prężne środowisko. Z czasem,  
a zwłaszcza po 1989 roku, kiedy powstał ŚZŻAK, do Śro-
dowiska dołączyli także ci, którzy do ZBoWiD nie należeli.
 W naszych szeregach znaleźli się ludzie utalen-
towani – m.in. luminarze nauki (profesorowie Zbigniew 
Czeczot-Gawrak, Janusz Paszyński, Zdzisław Sadowski, 
Wojciech Roszak-Luns), artyści (Barbara i Tadeusz Fijew-
scy), pisarze (Stanisław Kopf, Krzysztof Boruń) – i o zacię-
ciu społecznikowskim. Mieliśmy więc znaczny potencjał 
intelektualny i organizatorski, wspierany w codziennej 
działalności przez wszystkie koleżanki i kolegów goto-
wych do pracy na rzecz Środowiska. 
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Rodzinne uczestnictwo 
w Powstaniu Warszawskim

 Przeglądając listy uczestników Powstania War-
szawskiego, stosunkowo często można napotkać nazwi-
ska występujące kilka razy, ale z różnymi imionami. Jest 
to jeden z przejawów zjawiska rodzinnego uczestnictwa 
w Powstaniu, a więc uczestnictwa więcej niż jednego 
członka rodziny, czasem wszystkich, którzy byli w stanie 
wziąć czynny udział w powstańczych szeregach. Było to 
świadectwo patriotyzmu w sytuacji szczególnie trudnej, 
gdy do Warszawy dotarł front wojny między dwoma ów-
czesnymi totalitarnymi, zbrodniczymi i wrogimi Polsce 
mocarstwami.
 Przykładem godnym przytoczenia w pierwszej ko-
lejności jest tu rodzina Odorkiewiczów, w której skład 
wchodzili następujący powstańcy: 

•  Cyprian Odorkiewicz „Krybar”, działacz niepodległo-
ściowy, urodzony w Kaliszu w 1901 roku i zmarły w Mo-
nachium w 1966 roku, w czasie Powstania Warszawskie-
go dowódca Grupy Bojowej „Krybar”, a później dowódca  
I Batalionu 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Jego 
bogaty życiorys przedstawiony jest m.in. w Wikipedii.

•    Edmund Odorkiewicz „Liland”, brat Cypriana, prawnik 
i dziennikarz, urodzony w Chełmie w 1907 roku i zmar-
ły w Katowicach w 1981 roku, ciężko ranny w Powstaniu, 
Obwód „Radwan”, Śródmieście Południowe.

• Hanna Odorkiewicz-Sikocińska „Pszczoła”, córka 
Edmunda, urodzona w Warszawie w 1931 roku, harcerka, 
sanitariuszka, Zgrupowanie „Chrobry II”, punkt sanitarny 
Pańska-Twarda. Jej dramatyczne losy przedstawione są 
szczegółowo w interesującym wywiadzie, który zawiera 
również informacje o Jej ojcu Edmundzie i jest dostępny 
w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania War-
szawskiego.

Bliskim autorowi przykładem uczestnictwa rodzinnego 
jest rodzina Rajchertów mająca patriotyczne tradycje. 
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W Powstaniu rodzina ta wzięła udział w składzie analo-
gicznym do składu rodziny Odorkiewiczów: dwóch braci 
i córka jednego z nich. Byli to:

•   Aleksander Rajchert „Roma”, urodzony w Warszawie 
w 1890 roku i zmarły w Szczecinie w 1970 roku, Grupa 
Bojowa „Krybar”, III Zgrupowanie „Konrad”, oddział „Ka-
zika”, Powiśle. 

•  Franciszek Rajchert „Grunwald”, brat Aleksandra, uro-
dzony w Warszawie w 1902 roku, poległ w Warszawie  
w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego, Grupa 
Bojowa „Krybar”, III Zgrupowanie „Konrad”, oddział „Ka-
zika”, Powiśle.

•  Barbara Glińska-Roś „Mrówka” z domu Rajchert, córka 
Franciszka, urodzona w Piotrkowie Trybunalskim w 1925 
ro ku, Zgrupowanie „Róg”, kompania „Dzik”.

 Panowie Rajchertowie należeli do oddziału moje-
go Ojca „Kazika”, do którego ja, jako nieletni strzelec,  
łącznik „Gołąb”, również należałem. Opis i działania tego 
oddziału przedstawione są w następnym rozdziale.
 Aleksander Rajchert „Roma” przed I Wojną Świa-
tową ukończył w Warszawie szkołę techniczną, a już po 
wojnie studiował, uzyskując dyplom inżyniera budownic-
twa lądowego. W 1914 roku ożenił się. Miał czworo dzieci.
 W 1915 roku został wcielony do armii rosyjskiej, 
ukończył szkołę podchorążych w Odessie. Wrócił do Pol-
ski i służył w Wojsku Polskim. Zdemobilizowany w 1922 
roku, prowadził aktywną działalność zawodową, projek-
tując i realizując różnego rodzaju obiekty inżynierskie. 
 Podczas hitlerowskiej okupacji od 1942 roku nale-
żał do VI Obwodu AK WSOP wspólnie ze swoim bratem 
Franciszkiem. Po donosie do niemieckiej policji urządzo-
no „kocioł” w jego mieszkaniu. Udało mu się uniknąć 
aresztowania, natomiast ucierpiała żona i skatowano 
dzieci.
 Podczas Powstania walczył w oddziale „Kazika”, 
początkowo na Powiślu, w rejonie ulic Tamka, Solec  
i Dobra, gdzie stracił brata Franciszka, a po 6 września  
w Śródmieściu, w rejonie placu Napoleona. 
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 Po kapitulacji razem z kolegami oficerami był zmu-
szony do pokonania pieszo trasy około 600 km, przesuwa-
jąc się na zachód przed postępującym frontem wschod-
nim, a miał wówczas 55 lat. Przebywał w sześciu obozach. 
 Powrócił do kraju i przez 10 lat, aż do emerytury, 
pracował zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowy-
mi w Biurze Odbudowy Portów w Gdańsku.
 Franciszek Rajchert „Grunwald” ukończył Gimna-
zjum im. Władysława IV, a potem seminarium nauczy-
cielskie. Ożenił się, miał troje dzieci. W 1920 roku został 
przyjęty do 12. Pułku Ułanów. Walczył na Wileńszczyźnie, 
gdzie potem, już po wojnie, przez pięć lat był organizato-
rem i kierownikiem polskich szkół. We Lwowie ukończył  
Wyższe Seminarium Nauczycielskie. Wrócił do Warsza-
wy i stał się cenionym i lubianym nauczycielem szkół po-
wszechnych na Starym Mieście.

Por. „Roma” i kpt. „Kazik” w 1945 roku, fot. zbiory prywatne
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 W latach okupacji prowadził zajęcia tajnego na-
uczania oraz wojskowego szkolenia młodzieży. Należał 
do VI Obwodu AK WSOP. Po udziale w zbrojnej akcji pod 
Arsenałem został awansowany do stopnia podporuczni-
ka. W czasie Powstania znalazł się na Powiślu razem ze 
swoim bratem „Romą” w oddziale „Kazika”. 

 Zginął 14 sierpnia trafiony przez snajpera spod wia-
duktu mostu kolejowego przy zbudowanej z udziałem 
obydwóch braci „zasłonie”, która uniemożliwiała nieprzy-
jacielowi wgląd w odcinek ulicy Solec dochodzący do 
Tamki oraz skuteczne ostrzeliwanie tam przechodniów. 

„Grunwald” z uczennicami, fot. zbiory prywatne

Zasłona na Solcu, fot. zbiory prywatne
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Było to swego rodzaju uzupełnienie barykad, które ze 
względu na elastyczność konstrukcji przetrwało do koń-
ca walk.
 Miejsce na prowizoryczny grób znaleziono obok 
kościoła, za domem Tamka 4. Pożegnano Go uroczyście, 
z honorami wojskowymi. 

 Jego córka Barbara „Mrówka” była w owym czasie 
na Starówce w batalionie „Dzik” Zgrupowania AK „Róg”. 
Później przechodziła kanałami do Śródmieścia. 

Barbara Glińska-Roś „Mrówka” z domu Rajchert, fot. zbiory pry-
watne

Prowizoryczny grób „Grunwalda”, fot. zbiory prywatne
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Po kapitulacji została wywieziona do obozu Sandbostel 
i dalej do obozu kobiecego AK Oberlangen, gdzie wita-
ła przynoszących wolność żołnierzy 1. Dywizji Pancer-
nej gen. Maczka. W latach 1927-1945 była plut. podchor.  
w 313. plutonie kartograficznym 2. Korpusu gen. Ander-
sa, przebywając we Włoszech i w Anglii.
 Miałem przyjemność utrzymywania z Nią kon-
taktów, pozostała w mojej pamięci jako osoba dzielna  
i pogodna.

 

Grób rodzinny Rajchertów na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie, kw. 138 a, fot. MUW
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Legionista Jan Gaździcki

Pamięć o jednym z oddziałów

 Powstanie Warszawskie, jak każde wielkie wyda-
rzenie historyczne, rozpatrywane było z różnych punk-
tów widzenia, biorąc pod uwagę jego przyczyny, prze-
bieg oraz skutki, bezpośrednie i długofalowe, dotyczące 
całej milionowej ludności miasta oraz poszczególnych 
mieszkańców, zwłaszcza samych powstańców. Myśląc  
o ogromnych stratach materialnych i bezmiarze cierpień, 
nie można zapominać o wpływie Powstania Warszaw-
skiego na losy toczącej się wówczas II Wojny Światowej 
oraz kształt powojennej Europy, a także na losy Polski  
w perspektywie dalszych dziesięcioleci.
 Te różne spojrzenia wzajemnie się uzupełniają, da-
jąc pełniejszy obraz ówczesnych dramatycznych dziejów, 
które obecnie – w wyniku naturalnego procesu – stają 
się coraz trudniejsze do wyobrażenia i tym bardziej do 
zrozumienia. Spojrzenie autora tych słów koncentru-
je się na grupie powstańców stanowiących oddział AK, 
który bronił fragmentu Powiśla między Tamką, Dobrą  
i Solcem. O oddziale tym wspomina się już w poprzednim 

rozdziale dotyczącym rodzinne-
go uczestnictwa w Powstaniu 
Warszawskim.
 Dowódca oddziału „Kazik” 
miał życiorys silnie powiązany 
z losami Ojczyzny. Urodził się  
w Szczekocinach, miastecz-
ku znanym w historii Polski ze 
względu na krwawą bitwę, którą 
stoczyły tam wojska powstań-
cze Kościuszki z przeważający-
mi wojskami pruskimi i rosyj-
skimi (można się tu doszukiwać 
pewnej analogii do sytuacji  
w Powstaniu Warszawskim). 
Jako kilkunastoletni uczeń tam-
tejszego gimnazjum rosyjskie-

go zdołał zostać ułanem Legionów Piłsudskiego, był in-
ternowany w obozie niemieckim, z którego dwukrotnie 
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uciekał, walczył w wojsku polskim na froncie wschod-
nim i został ranny.  
 Po I Wojnie Światowej kształcił się, był nauczycie-
lem i działaczem oświatowym na Zamojszczyźnie, po-
tem kierownikiem szkoły w Warszawie. We wrześniu 
1939 roku jako oficer rezerwy w stopniu porucznika 
wziął udział w walkach przeciwko agresorowi hitlerow-
skiemu i niespodziewanie znalazł się w niewoli sowiec-
kiej. Zdołał uciec okupantowi sowieckiemu, uniknąć 
losów więźniów Katynia i wrócić do Warszawy zajętej 
przez okupanta niemieckiego. Szybko znalazł się w pod-
ziemnych strukturach ruchu oporu, wywierając wpływ 
na otoczenie, o czym świadczyło ofiarowanie mu pre-
zentu w postaci rewolweru przez uczniów kończących 
prowadzoną przez niego szkołę na Grochowie. Szczęście 
go nie opuszczało, na przykład już po zaaresztowaniu 
przesłuchujący policjant zwolnił go, prosząc o pomoc  
w przystąpieniu do AK. 
 W dniu wybuchu Powstania oddział zbierał się  
w Domu Akademickim, ulica Tamka 4, stanowiąc wy-
dzieloną jednostkę Wojskowej Służby Ochrony Powsta-
nia AK, która podporządkowała się dowództwu III Zgru-
powania „Konrad” i weszła w skład 2. kompanii tego 
Zgrupowania.

Budowa barykady na ulicy Dobrej. „Kazik” i strz. „Gołąb”, 
fot. W. Danielewicz
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 Oddział przy współdziałaniu mieszkańców do-
prowadził do zbudowania barykad oraz spektakularnej 
zasłony na Solcu, opisanej przez Kazimierza Brandysa  
w książce „Rynek”. Brał udział w szturmie na Uniwersy-
tet i w walkach o tamtejszy szpital przy wiadukcie kolei 
średnicowej. Skład oddziału został uszczuplony w trakcie 
wycofywania się z Powiśla do Śródmieścia. Tam bronił 
pozycji w pobliżu ówczesnego placu Napoleona, obecnie 
noszącego nazwę placu Powstańców Warszawy. W dniu 
17.09.1944 roku gen. „Monter” awansował por. „Kazika” 
do stopnia kapitana.

 Po kapitulacji, która nastąpiła wobec braku moż-
liwości i celowości dalszej obrony miasta, żołnierze od-
działu jako jeńcy rozproszyli się, a ich dalsze losy były 
różne. „Kazik” był w oflagach: Fallingbostel, Bergen-Be-
lsen, Sandbostel i Gross-Born. Koniec wojny przyniósł 
powstańcom możliwość powrotu do Polski, ale była to 
wówczas, niestety, Polska pod rządami komunistycz-
nymi jawnie wrogimi AK, znajdująca się w sowieckiej 
strefie wpływów. Decyzje o powrocie, jego terminie  
i sposobie były podejmowane indywidualnie, zależnie 
od okoliczności w kraju i za granicą. Niektórzy wybierali 
emigrację, inni, kierując się z reguły względami rodzin-
nymi, mimo obaw wracali do kraju.

„Kazik” i grupa żołnierzy jego oddziału na ulicy Szpitalnej, 
fot. A. Bohdziewicz
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 Kpt. „Kazik” znalazł się w sytuacji szczególnej.  
W zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec znajdowały 
się wówczas rzesze młodych Polaków, którymi trzeba było 
się zająć, stwarzając im możliwości kontynuacji kształce-
nia przerwanego przez wojnę. Samorzutnie powstawały 
polskie szkoły z polskimi nauczycielami, niezbędna stała 
się koordynacja tych spontanicznych działań. Powstało 
swoiste ministerstwo oświaty o nazwie Centrala Szkolnic-
twa Polskiego w Niemczech. „Kazik” był Centrali współ-
organizatorem, a pod koniec 1945 roku emisariuszem de-
legowanym do rządu w Warszawie dla przedyskutowania 
możliwości współpracy. Po drodze, ku wspólnej radości, 
odnalazł rodzinę na wsi w Wielkopolsce. Prowadził roz-
mowy w Ministerstwie Oświaty, ale uniemożliwiono mu 
powrót do Niemiec. Rychło zaczął poszukiwać żołnierzy 
swojego oddziału i organizować ich wspólne spotkania 
na gruncie prywatnym, we własnym mieszkaniu, wraca-
jąc do konspiracyjnych tradycji. Jednocześnie uzyskiwał 
dla swoich żołnierzy z Ministerstwa Obrony Narodowej 
rządu emigracyjnego nadawane w Londynie odznaczenia 
wojskowe oraz przekazywał je odznaczonym na organizo-
wanych spotkaniach. W 1949 roku były to Krzyże Walecz-
nych, a w 1973 roku Krzyże Armii Krajowej.
 „Kazik” poświęcał swój czas na działalność w śro-
dowiskach AK i w środowiskach Legionowych. Dużo pi-
sał, dokumentując przywoływaną wspomnieniami prze-
szłość i zmieniającą się coraz szybciej teraźniejszość 
ówczesnej Polski. Powstające tomy w postaci maszyno-
pisów przekazywał do wybranych bibliotek. Przeżywał 
losy wnuka, który został uwięziony za kolportowanie ulo-
tek wśród warszawskich robotników. 
 Kpt. „Kazik” zmarł nagle w 1983 roku. Pozostała po 
Nim pustka, która wymagała wypełnienia; rodzina od-
czuwała potrzebę jakiejś kontynuacji Jego działalności. 
Teresa Gaździcka, synowa „Kazika”, podjęła wówczas de-
cyzję opracowania swoistej monografii, której treść wy-
jaśniał tytuł „Jan Gaździcki – »Kazik« i jego oddział w Po-
wstaniu Warszawskim”, a motywację Autorki dedykacja:

 Janowi Gaździckiemu – mojemu Teściowi,
 który był mi najlepszym Ojcem,
 pracę tę dedykuję.



40

  Ojcze daną Ci obietnicę wypełniam
  Zgodnie z Twoją wolą
  I opracowany tom przekazuję Potomnym.

 Monografia powstała w wyniku zebrania wszyst-
kich dostępnych wówczas materiałów opracowanych 
przez „Kazika” oraz wspomnień i dokumentów tych żoł-
nierzy oddziału, z którymi możliwe było wówczas kon-
taktowanie się. Byli to przede wszystkim:
sierż. Jan Szustorowski „Niuśka”,
kpr. Janusz Paszyński „Machnicki”,
kpr. Jerzy Cieszanowski „Jurek”,
strz. Jerzy Gaździcki „Gołąb”.
Do wspominanych w monografii żołnierzy oddziału na-
leżeli między innymi: ppor. Aleksander „Roma” i ppor. 
Franciszek „Grunwald” Rajchertowie, plut. Jan Łapiński 
„Sokół”, kpr. Jan Kruk „Karpa”, szer. Edward Żółciński 
„Korsarz” (znany z późniejszej działalności w Środowisku 
„Krybar”), a także kpr. Tadeusz Trzebiatowski „Longi-
nus”, który zapisał się w pamięci uczestników powojen-
nych nabożeństw w kościele św. Teresy na Tamce jako 
organista.
 Monografia wydana została bardzo starannie,  
z uwzględnieniem licznych, dobrej jakości zdjęć (m.in. 
wykonanych we wrześniu 1944 roku przez znanego  

Legitymacja Krzyża Walecznych nadanego przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej w Londynie, zbiory prywatne
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reżysera, Antoniego Bohdziewicza), z zastosowaniem 
ówczesnej techniki kserograficznej, w formacie A4 i 206 
stronach. W załączeniu zamieszczono kopie wszystkich 
27 wydanych podczas Powstania numerów dziennika 
„Barykada Powiśla”. Szczególnie istotna była pomoc 
redakcyjna dr inż. Irminy Laudyn. Opinię o monografii 
napisał dowódca 2. kompanii III Zgrupowania „Konrad”  
kpt. Stanisław Krowacki „Leonowicz”, któremu oddział 
„Kazika” podlegał.
Niestety, ze względów finansowych (wszystkie prace 
wykonane zostały na koszt własny) nakład ograniczo-
ny został tylko do 30 egzemplarzy, które przekazano  
m.in. do kilku bibliotek, w tym do Biblioteki Narodowej,  
Centralnej Biblioteki Wojskowej i Biblioteki Kórnickiej  
PAN, a także do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wystawa plenerowa na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 
poświęcona żołnierzom Grupy Bojowej „Krybar”; na zdjęciu „Ka-
zik” (pośrodku) i dwaj żołnierze jego oddziału Jerzy Cieszanowski 
„Jurek” (z lewej strony) i Tadeusz Trzebiatowski „Longinus” (z pra-
wej strony), fot. zbiory prywatne



42

POŻEGNANIA

Agnieszka Kalbarczyk  
przy współpracy Anny Pawłowskiej

 

 W dniu 11 stycznia 2021 roku w imieniu Zarządu  
i całego środowiska „Krybar” ŚZŻAK żegnaliśmy por. 
Lucynę Buraczewską (z dywizji Borkowską) „Żabę”, 
urodzoną 7  stycznia 1927 roku, zmarłą w wieku 93 lat,  
w dniu 23 grudnia 2020 roku.

 „Żaba” – tym powstańczym pseudonimem nazy-
waliśmy Ją i zwracaliśmy się do Niej przez lata, więc sta-
ło się to Jej drugim imieniem. Do powstania poszła jako 
17-latka, mając za sobą już półtora roku w konspiracji, do 
której przystąpiła w styczniu 1943 roku, składając przysię-
gę na ręce sierż. Piotra Żytnika „Burzy”. 1 sierpnia stawiła 
się na pierwszej swojej placówce na ul. Tamka 14 w 106. 
plutonie I kompanii VIII Zgrupowania „Bicz” pod dowódz-
twem por. Edwarda Kiełczykowskiego „Dan”, a następnie 
(po śmierci „Dana”) por. Zbyszka Goliana „Solnego”. Brała 
udział w pierwszym, nieudanym szturmie na Uniwersytet 
Warszawski od ul. Browarnej i Gęstej, a następnie w wal-
kach wspomagających skuteczne zdobycie Elektrowni na 
Powiślu. Walczyła też na placówce ciągnącej się wzdłuż 
muru klasztoru Sióstr Szarytek, od ul. Tamka do kolejowej 

Lucyna Buraczewska w Dywizji Maczka, fot. zbiory prywatne

Za mała, żeby się bać…
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linii średnicowej i wiaduktu mostu Poniatowskiego, skąd 
prowadzony był intensywny ostrzał artyleryjski i snaj-
perski. Broniła pałacu Zamoyskiego przy ul. Pierackiego 
(obecnie Foksal), placówki nazwanej na Jej cześć „Żaba” 
przez kolegów, którzy twierdzili, że przynosi im szczęście. 
Po upadku Powstania na Powiślu jako łączniczka wspo-
magała pluton 106, razem z żołnierzami obejmując pla-
cówki Warecka 11 i 11A, uczestniczyła w obronie Poczty 
Głównej i barykady na ul. Mazowieckiej, gdzie zginął Jej 
dowódca ppor. Zbigniew Czarnecki „Bob”. 
 Za bohaterską postawę i odwagę ta młodziutka 
dziewczyna została odznaczona już 6 września. W wywia-
dzie dla Muzeum Powstania Warszawskiego wspominała, 
że jeśli nie zginęła, to być może dlatego, że się nie bała. 
I pewnie także dlatego, że była taka mała. Przy swoim 
wzroście 155 cm, gdy przebiegała za barykadą, nie musiała 
się schylać. A dzięki temu biegła szybciej, bardzo szybko. 
Jak mówiła „ciągle była w ruchu”, przenosząc meldunki, 
rozkazy, czasem prasę powstańczą. Została ranna dopiero 
wtedy, kiedy biegła pod ostrzałem przez odsłonięty Nowy 
Świat na drugą stronę. Ślad po ranie z postrzału w nogę, 
którą sama sobie opatrzyła, samodzielnie wyjmując kulę, 
został Jej na całe życie. Okazało się, że na całe też życie 
pozostała tak nieduża. Koledzy z Powstania żartowali so-
bie czasem „Jaka tam Żaba, taka mała to zaledwie kijan-
ka!”. Ale ta drobna kobieta całe życie, podobnie jak w Po-
wstaniu nie schylała przed niczym głowy i przed nikim jej 
nie skłaniała. A kiedy przekonana była o swoich racjach, 
wypowiadała je wprost i stanowczo. 
 Kiedy m.in. na wystawie w szkole na Drewnia-
nej można było zobaczyć zdjęcie radośnie roześmianej 
dziewczyny w mundurze, nie sposób było uwierzyć, że 
to dziewczę tak dzielnie walczyło, a potem przetrwało 
udrękę niewoli. Po kapitulacji Powstania przechodzi-
ła przez kolejne obozy od Ożarowa, przez Fallingbostel 
Stalag XIB i Bergen-Belsen do Oberlangen Stalag VIC. 
Wyzwolona przez żołnierzy polskiej 1. Dywizji Pancernej 
gen. Maczka, została do niej wcielona jako plutonowa. 
Dla Niej oznaczało to możliwość kontynuacji nauki, prze-
rwanej nieukończeniem przed Powstaniem Szkoły Han-
dlowej. Po powrocie do Polski w 1946 roku była prześla-
dowana z powodu swojej powstańczej przeszłości, miała  
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Legitymacja Lucyny Borkowskiej jako byłego jeńca wojennego, 
zbiory prywatne
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problem z kontynuacją edukacji oraz utrzymaniem jakiej-
kolwiek pracy. Przez wiele lat z kilkorgiem dzieci pozosta-
wała niemal bez środków do życia, a przetrwała jedynie 
dzięki wydatnej pomocy kolegów z Powstania. Ostatecz-
nie udało Jej się zdobyć wykształcenie techniczne, które 
świetnie odpowiadało Jej umysłowości – umysłowi ra-
cjonalnemu i konkretnemu. Przywódczy rys Jej charak-
teru doszedł do głosu, kiedy przez lata nadzorowała pra-
ce ekip budowlanych i technicznych, składających się  
z mężczyzn. 
 Zabiegała o zachowanie pamięci o wszystkich 
swoich poległych kolegach, których obrazy śmierci całe 
życie Jej towarzyszyły. Już pod koniec lat czterdziestych 
wraz z nielicznymi najbliższymi ocalałymi kolegami sta-
rała się postawić pierwszy pomnik czy choćby krzyż 
„Krybara” na Powązkach Wojskowych. Wtedy oznaczało 
to przemycanie nocą worków z cementem przez parkan  
i stawianie na krótko tych kolejnych pomników, które  
w ciągu dnia były usuwane. Dziś w powązkowskiej kwa-
terze „Krybara” mamy piękny pomnik z granitu. Tak też 
się stało, że w miejscu jednej z Jej powstańczych kwater 
na Powiślu stoi pomnik całej Grupy Bojowej „Krybar”: 
VIII Zgrupowania „Bicz”, III Zgrupowania „Konrad”, Woj-
skowej Służby Ochrony Powstania „Elektrownia – Cu-
bryna”, kompanii „Lewar” i Harcerskiej Poczty Polowej. 
Zaś bardzo szczególnym pomnikiem, do którego „Żaba” 
się przyczyniła, jest spis blisko 2000 członków Grupy 
Bojowej „Krybar”, sporządzony w ramach prac Komisji 
Historycznej już w Światowym Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej dla Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Po-
wstania Warszawskiego1. 
 W Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Lu-
cyna Buraczewska pełniła różne funkcje i każdy, kto kie-
dykolwiek uczestniczył w spotkaniach Koła „Krybar”, mu-
siał Ją znać. Dwukrotnie nagradzana była za wyróżniającą 
się pracę na rzecz ŚZŻAK. Koledzy i koleżanki wspominają  
Ją jako osobę niezwykle koleżeńską i pomocną, zajmującą  
 
1 Komisji Historycznej „Krybara” od stycznia 1996 roku przewodniczył 
Jerzy Zięborak z udziałem Stefana Uściłowskiego; ostatecznie spis do-
konany był z wydatną pomocą koleżanek i kolegów: Eleonory Kasznicy, 
Danuty Wojciechowskiej, Andrzeja Leskiego i Janusza Paszyńskiego. 
W pracach komisji przy tworzeniu folderu miejsc pamięci „Krybara” 
uczestniczył też m.in. Zenon Gol wraz z rodziną.
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się sprawami socjalnymi i bytowymi, troszczącą się także  
o tych członków Koła, którzy stawali się mniej aktywni  
z racji zamieszkania w Domu Kombatanta. Załatwiała 
różnorakie sprawy formalne Środowiska i jego członków, 
jak np. porządkowanie deklaracji członkowskich, wyka-
zując przy tym wielką skrupulatność i inicjatywę. Sprawy 
finansowe Koła prowadziła wraz z serdecznie zaprzyjaź-
nioną Eleonorą Kasznicą, której brat Stanisław straco-
ny w 1948 roku był ostatnim dowódcą Narodowych Sił 
Zbrojnych. „Żaba” pełniła funkcję wiceprzewodniczą-
cej Koła „Krybar”, a zrezygnowała z niej dopiero, kiedy 
w wieku 90 lat uznała, że z powodu pogarszającego się 
wzroku, nie jest w stanie już sprostać standardom, któ-
re sobie wyznaczała. Dziękowaliśmy Jej wtedy za 70 lat 
pracy na rzecz Środowiska „Krybar” oraz pamięci o jego 
żołnie rzach. Jedną z Jej ostatnich próśb wyrażoną na 
miesiąc przed śmiercią było, żebyśmy zadbali  o miejsca 
pochówków żołnierzy i żołnierek „Krybara”. Mamy więc 
zaopiekować się prawie dwoma tysiącami mogił, rozpro-
szonymi po Polsce i całym świecie. 
 W ostatniej rozmowie z „Żabą” umówiłyśmy się, że 
jeśli cokolwiek będzie „nie tak”, jeśli zauważy, że robimy 
coś niedobrze, powie nam o tym – jak zwykle – otwarcie  
i prosto z mostu. Teraz już sami musimy pilnować stan-
dardów i wymagań, które stawiała sobie i nam. I posta-
ramy się to zrobić. A Ty, Pani porucznik Lucyno Bura-
czewska, odpoczywaj w pokoju – dobrze zasłużyłaś się 
Ojczyźnie.
 Lucyna Buraczewska „Żaba” spoczęła na Cmenta-
rzu Bródnowskim w kwaterze 16 I-4-23.
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Agnieszka Kalbarczyk

W konspiracji musiała się oswoić z szybszym  
biciem serca…

 Urodzona w Chojnacie 27 lutego 1923 roku jako 
Stanisława Ciszewska, dzieciństwo i młodość spędziła  
z rodzicami i licznym rodzeństwem w Nowym Dworze 
Mazowieckim. O wybuchu wojny 1 września 1939 roku 
dowiedziała się, gdy na podwórko domu rodzinnego nad 
Narwią spadły fragmenty bomb zrzucanych na twierdzę 
Modlin. Jako nastolatka przeszkolona w ramach obrony 
cywilnej do zadań sanitarnych w drużynie Czerwonego 
Krzyża miała natychmiast stawić się w punkcie zbiórki 
w celu pobrania wyposażenia. Jej punkt mieścił się przy 
starej szkole, gdzie jako jedna z „pecekaczek” (członkiń 
drużyn PCK) otrzymała „przeciwiperytowe kombinezo-
ny, buciory ogromne i […] sanitarne apteczki”. Z okupacji 
niemieckiej w Nowym Dworze najbardziej zapadła w Jej  
pamięci noc, którą określała jako noc rzezi Żydów w 1940 
roku oraz założenie w 1941 roku getta. Uczucie strachu  
i terror wspominała także ze względu na zatrzymywania 
ludzi na ulicy, skąd „ślad po nich ginął”, i wybieranie na 
roboty do Niemiec, co odbywało się nocami.
 Z sześciorga rodzeństwa najstarszy brat był w Szko-
le Orląt w Dęblinie, na wojnę poszedł też szwagier. Oku-
pacja była więc dla rodziny Ciszewskich czasem czeka-
nia ze strachem na ich powroty. Po powrocie z wojny 

Stanisława Delman „Stacha”, fot. zbiory prywatne
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brat pracował w zakładzie fotograficznym kolegi, byłej 
sympatii starszej siostry – Niemca z Nowego Dworu. Sta-
nisława musiała uciekać, gdy mimo ogromnej ostrożno-
ści i chronienia się w domu, zwróciła uwagę swoją urodą  
i groziło Jej zatrudnienie w niemieckim „domu rozryw-
ki”. Do Włoch pod Warszawą pomogła Jej dostać się ko-
leżanka matki, żona granatowego policjanta, wędrując  
z Nią torowiskiem do Chotomowa, stamtąd do Legiono-
wa i w końcu pociągiem do Warszawy. Młodziutka dziew-
czyna zamieszkała we Włochach u dziadków. Później  
u wuja, sekretarza gminy, zaangażowanego w wyrabia-
nie fałszywych dowodów tożsamości dla polskich ofi-
cerów, wkrótce – na skutek zdradzenia go przez kolegę  
z pracy – aresztowanego i wywiezionego do obozu, skąd 
nigdy nie powrócił. W tym czasie pracowała w sklepie 
spółdzielni spożywczej „Społem”, której prezes także był 
w konspiracji. Po kolejnych przeprowadzkach, w 1942 roku, 
zamieszkała u brata ciotecznego, gdzie ponownie spo-
tkała znajomego sobie od dzieciństwa Tadeusza Delma-
na, który już rok później miał stać się Jej mężem.
 W tym samym 1942 roku została też zaprzysiężona 
jako „Stacha” – łączniczka w 115. plutonie 2. kompanii AK 
i rozpoczęła działania konspiracyjne w ścisłej współpra-
cy z mężem „Starterem”, a po urodzeniu się pierworod-
nej córki, Joanny Katarzyny, także z jej nieświadomym 
udziałem. Różnorakie materiały, w tym opatrunki i broń, 
początkowo przenoszone „w pakuneczkach maleńkich”, 
jak „pudełka z cukierni”, np. przy rowerze, zaczęły wtedy 
być ukrywane w dziecięcym wózku pod leżącym dziec-
kiem. A w rączkach tego samego wózka przenoszone 
były meldunki, które na wypadek wpadki sporządzane 
były w dwóch egzemplarzach. Wcześniej, aby przeno-
szone pakunki nie budziły podejrzeń, „Stacha” pozoro-
wała ich lekkość: „jak zbliżali się Niemcy, gdzieś szedł 
patrol […], to wtedy leciutko wyjęłam paluszkiem, że to 
leciutkie, że tu tylko ciasteczka są”. To dlatego, od daw-
na otoczona sprawami konspiracji, musiała – jak mówi-
ła – oswoić się z szybszym biciem serca, bo naprawdę 
przenoszona broń „troszkę ważyła”, a długie trasy, np.  
z Gocławka, były pokonywane pieszo nieraz parokrotnie. 
Kiedy Niemcy wycofywali się już ze wschodu, broń ku-
powana była od wycofujących się wraz z nimi Węgrów  
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i dostarczana do magazynów, które zostały zorganizo-
wane w piwnicach pod halą produkcyjną Spółdzielni 
Pracy Przemysłu Fermentacyjnego IPF przy Krakowskim 
Przedmieściu 66, przez dowódcę 115. plutonu, ppor. Wik-
tora Śliwińskiego „Janeckiego”. Tam przygotowywana 
była do wybuchu Powstania.
 W ciągu dwóch lat „Stacha” wielokrotnie była też 
świadkiem, jak Jej mąż szykował się na akcje, w któ-
rych sama nie uczestniczyła. Mimo że nie wtajemniczał 
jej w szczegóły, obserwując go, rozpoznawała doskona-
le, kiedy były to „poważne akcje”. „Starter” był jednym  
z likwidatorów działających w ramach Oddziałów Dywer-
sji Bojowej Armii Krajowej, wykonywał więc wyroki kary 
śmierci m.in. na konfidentach. Poziom zagrożenia dla ro-
dziny wynikający z tego faktu sprawiał, że na wypadek 
aresztowania „Stacha” zawsze miała przy sobie cyjanek.
 Konspiracja wymagała wielokrotnych zmian 
mieszkań, „nieraz w kilka minut bez możliwości zabra-
nia osobistych rzeczy, których nie było wiele – bo być nie 
mogło”. Na Żoliborzu, gdzie mieszkali przy ulicy Krajew-
skiego 2A, zastała ich strzelanina odbywająca się gdzieś 
na moście Gdańskim, która o trzy godziny poprzedziła 
wybuch Powstania. Krótko przed piątą musieli dostar-
czyć broń ze skrytki w mieszkaniu, gdzie także okresowo 
była przechowywana. Pod pretekstem przewożenia do 
lekarza dziecka chorego na szkarlatynę, pod ostrzałem 
z Cytadeli, dotarli tylko do ul. Freta, gdzie broń odebra-
li żołnierze z oddziału „Konrada”: sierż. Poziomka i strz. 
Aleksander Wodzyński „Łamaga”.
 W tym momencie porucznik „Starter” poszedł do 
Powstania jako dowódca I oddziału szturmowego 115. 
plutonu w 2. kompanii III Zgrupowania „Konrad”. „Sta-
cha” z wózkiem i córeczką, którą nazywała potem „naj-
młodszym powstańcem”, pod ostrzałem, ostatkiem sił 
powróciła do domu. Nie udałoby się to bez ofiarnej po-
mocy sąsiadów, którzy przedtem wyposażyli Delmanów 
w ten wózek. O ile dziecko w okresie konspiracji dawa-
ło większe bezpieczeństwo, tak teraz zaczęły się drama-
tyczne starania „Stachy” o przetrwanie ich obu. Po wy-
sadzeniu przez Niemców Jej domu, 2 sierpnia, została  
z dzieckiem na ręku, tak jak stała . Zaczęła się tułaczka po 
kolejnych piwnicach, w głodzie, karmienie dziecka wodą, 
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„kluszczanką” lub cudem zdobytym skondensowanym 
mlekiem. Za pieluszki służył zniszczony, porzucony przez 
kogoś obrus. Po 11 września wraz z innymi mieszkańca-
mi Warszawy została wywieziona do Pruszkowa, potem 
znalazła się kolejno w Milanówku i Rawie Mazowieckiej, 
a stamtąd w ramach działań Rady Głównej Opiekuńczej 
została ulokowana na parę kolejnych miesięcy w zamoż-
nym gospodarstwie rolnym.

Pierwsza strona napisanego w niewoli poematu Tadeusza Delma-
na poświęconego żonie, zbiory prywatne
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 Po krótkim pobycie w domu rodzinnym powróci-
ła do Warszawy, a po zakończeniu wojny rozpoczęła po-
szukiwania męża. Okazało się, że Powstanie, które miało 
trwać trzy-cztery dni, rozdzieliło ich na kilkanaście mie-
sięcy. Z kartki wyrzuconej przez „Startera” z pociągu 
wiozącego Powstańców z Warszawy, a dostarczonej na 
adres Jej rodziców, dowiedziała się, że odznaczony krzy-
żem srebrnym orderu Virtuti Militari przez samego Bora-
-Komorowskiego „Starter” jedzie do obozu. Po pobycie  
w obozie przejściowym Stalag XI B w Fallingbostel, trafił 
do Stalagu VIJ w Dortsen, wyzwolonego przez aliantów. 
Po zakończeniu wojny, z pomocą Czerwonego Krzyża 
„Stacha” szukała go przez radio, gdzie spiker w imieniu 
Jej i córki wielokrotnie odczytywał wezwanie do powrotu 
do kraju. „Starter”, który w niewoli spisał wierszowany, 
własnoręcznie ilustrowany poemat poświęcony żonie, 
gdy usłyszał radiowe wezwanie od Niej, mimo propozycji 
urządzenia się w Kanadzie wrócił w grudniu 1945 roku. 
Po dłuższym okresie bez pracy trafił do urzędu skarbo-
wego, którego naczelnik w okresie okupacji przestrzegł 
go przed aresztowaniem. Teraz obserwowali go i inwi-
gilowali najbliżsi współpracownicy, a ich codzienne ra-
porty znów siłą rzeczy dotyczyły też żony.
 Obydwoje państwo Delman byli członkami Koła 
„Krybar” w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Do „Startera”, zmarłego w wigilię Bożego Narodze-
nia 2006 roku, „Stacha” dołączyła w wieku 98 lat na kilka 
dni przed wigilią 19 grudnia 2021 roku. 31 grudnia tegoż 
roku została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim  
w kwaterze 6L-6-10. 
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Mieczysław Kluge 

 10 maja 2022 roku zmarł Mieczysław Kluge „Karol”, 
powstaniec warszawski, który walczył na Powiślu jako 
żołnierz Armii Krajowej. Należał do plutonu 1142, kompa-
nii 4, VIII Zgrupowania „Bicz” Grupy Bojowej „Krybar”.

 Urodził się w Warszawie 2 października 1927 roku 
w rodzinie inteligenckiej zamieszkałej przy ul. Browarnej 
na Powiślu. Jego przodkowie byli zapewne osadnikami, 
którzy osiedlili się 200 lat temu na Ziemi Płockiej. 
Podczas okupacji, już w 1942 roku, wstąpił do 41. War-
szawskiego Szczepu Harcerskiego i brał udział w har-
cerskich ćwiczeniach oraz działaniach konspiracyjnych. 
Po wybuchu powstania, wobec trudności w dotarciu do 
swojego zastępu harcerskiego, zgłosił się do dowódcy 
plutonu 1142 i został przyjęty jako ochotnik w skład tego 
pododdziału. Wykonywał wszystkie powierzane mu za-
dania żołnierskie w rejonie ulic: Dobra, Tamka, Browarna 
i Topiel. Do jego obowiązków należało pełnienie służby 
wartowniczej, prowadzenie obserwacji oddziałów nie-
przyjacielskich, nadzorowanie jeńców oraz transporto-
wanie zaopatrzenia plutonu.

Dr Mieczysław Kluge, fot. MUW
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 Ojciec Mieczysława, Stanisław Kluge „Stasio”, wal-
czył wówczas na Mokotowie. Babcia, Józefa Michalak, 
zginęła w wyniku bombardowania kościoła św. Teresy 
na Tamce. Matka została ranna przy przechodzeniu przez 
ulicę Dobrą. Potrzeba opieki nad nią stała się przyczyną 
zwolnienia się Mieczysława z oddziału, a  6 września obo-
je zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. 

Kartka pocztowa wysłana w grudniu 1944 roku z Berlina przez 
Mieczysława Klugego do jego ojca, w której opisuje on wielki na-
lot bombowców alianckich i stwierdza, że w Warszawie było sto-
kroć gorzej. Autor kartki pozostawił ją w Środowisku „Krybar”  
z prośbą o opublikowanie
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 W kolumnie mieszkańców Powiśla dotarli przez 
ruiny i zgliszcza do kościoła św. Stanisława na Wolskiej, 
a potem do obozu Dulag 121 w Pruszkowie. Ich dalsza 
droga wiodła do obozów pracy przymusowej w rejonie 
Berlina. Kontuzjowany podczas nalotu (porażenie nerwu 
wzrokowego), dotrwał do wyzwolenia. Już na początku 
maja 1945 roku zdołał wrócić do Polski.
 Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1949 roku, a trzy 
lata później ukończył na Uniwersytecie Warszawskim stu-
dia w zakresie geografii, które kontynuował na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując  
w 1954 roku stopień magistra w zakresie geografii fi-
zycznej. Podjął pracę w Instytucie Geografii PAN, a w 1965 
roku uzyskał pod kierunkiem prof. Janusza Paszyńskiego 
stopień doktora nauk przyrodniczych. W następnych la-
tach pracował na stanowiskach naukowych w Instytucie 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz  
w resortowym Instytucie Kształtowania Środowiska. Jego 
dorobek naukowy obejmuje ponad 50 opublikowanych 
prac, uczestniczył w licznych konferencjach naukowych 
w kraju i za granicą. 

Uroczystość odznaczenia w czerwcu 2014 roku żołnierzy Armii 
Krajowej medalem za zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego.  
W Pałacu Kazimierzowskim przemawia ówczesny rektor prof. Mar-
cin Pałys, pierwszy z lewej strony rektor UW w latach 1999-2005, 
prof. Piotr Węgleński. Wśród odznaczanych pierwszy z prawej 
strony Mieczysław Kluge, fot. MUW
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 Po przejściu na emeryturę w 1988 roku Mieczysław 
Kluge prowadził aktywną działalność społeczną, zwłasz-
cza w Środowisku Grupy Bojowej „Krybar” Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jako długoletni czło-
nek zarządu uczestniczył we wszystkich ważniejszych 
przedsięwzięciach podejmowanych w tym Środowisku. 
Był redaktorem „Komunikatów Informacyjnych” doty-
czących działalności Środowiska. Przez 10 lat (2004-2014) 
dzięki jego pracy ukazało się 31 numerów tego pisma 
przeznaczonego do użytku wewnętrznego. Był ceniony, 
poważany i lubiany. 
 Środowisko Grupy Bojowej „Krybar” żegna z żalem 
swojego Kolegę, powstańca warszawskiego, poruczni-
ka, doktora nauk przyrodniczych Mieczysława Klugego. 
Jego prochy spoczęły na Cmentarzu Wawrzyszewskim, 
kw. 10C-6-9.

Publikacja niniejsza jest trzecią z serii publikacji roczni-
cowych Środowiska Grupy Bojowej „Krybar” wydanych 
przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Poprzednio wydano:

z okazji 76. rocznicy
Pamięć o Powstaniu Warszawskim na Powiślu

z okazji 77. rocznicy
Powstańcza tożsamość Powiśla

Na odwrocie grafika Kazimierza Grusy „Znaki”, zbiory prywatne
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