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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Woli
Pięć lat po opublikowaniu książki „Powstańcze miejsca pamięci WOLA 1944”
z dumą prezentujemy kontynuację tego wydawnictwa, przygotowaną
przez Dzielnicę Wola. Opisano w niej kilkadziesiąt miejsc pamięci,
które przypominają wydarzenia i osoby ważne w dziejach Polski,
Warszawy i Woli.
Sięgamy do historii wolnych elekcji, które przez 200 lat miały miejsce
na tych terenach, we wsi Wola Wielka. Wędrujemy po naszej dzielnicy,
która na przestrzeni wieków była świadkiem wielu dramatycznych zmagań.
Przypominamy postaci historyczne, których życie, działalność i twórczość
związane były z Wolą.
Warto podkreślić, że ta publikacja nie zamyka rozdziału poświęconego
pamięci na Woli. Powstają kolejne ważne miejsca na mapie dzielnicy,
jak Ogród Sprawiedliwych, otwarty w czerwcu tego roku przy ul. Dzielnej,
na terenach dawnego getta. Upamiętniono tu sześć wybitnych osób,
które poświęciły życie w walce z ludobójstwem, krzywdą i niesprawiedliwością,
a każdego roku będą uhonorowani kolejni Sprawiedliwi.
Opisane w tej książce miejsca chronią ważne momenty od zapomnienia i dają
nam poczucie tożsamości i ciągłości. Wola, która dziś przeżywa okres
dynamicznego rozwoju i zmiany, pozostaje miejscem szczególnym,
gdzie znajomość własnych korzeni ma ogromne znaczenie.

Urszula Kierzkowska
Burmistrz
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

WSTĘP
W 2009 roku Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wydał przewodnik popularnohistoryczny
po miejscach walk i pamięci na Woli z okresu
Powstania Warszawskiego. Obecna publikacja jest
jego kontynuacją. Zamieściliśmy w niej pozostałe
miejsca pamięci znajdujące się na terenie dzielnicy.
Mamy jednocześnie świadomość, że opracowanie
to nie wyczerpuje tematu.
Wola to dzielnica o niezwykle bogatej historii.
To właśnie na Woli przed czterystu laty ukształtowały
się podstawy parlamentaryzmu polskiego. W latach
1575–1764 na jej terenie odbyło się dziesięć wolnych
elekcji, na których wybierano polskich królów.
Wydarzenia te upamiętnia obelisk Electio Viritim
u zbiegu ulic Ostroroga i Obozowej. Przez wieki
Wola była także redutą osłaniającą Warszawę
od zachodu. W czasie insurekcji kościuszkowskiej
1794 roku u zbiegu dzisiejszych ulic Wolskiej
i Redutowej utworzono fortyfikacje, które podczas
powstania listopadowego stały się głównym szańcem
obrony dzielnicy, zwanym popularnie Redutą Wolską.
We wrześniu 1939 roku Wola ponownie znalazła
się na pierwszej linii frontu. W trakcie pięciu lat
okrutnej okupacji była świadkiem niemieckiego
terroru, łapanek i egzekucji. Z Wolą wiąże się
również tragiczna historia warszawskiego getta.
Na terenie dzielnicy znajduje się jedenaście
postumentów upamiętniających granice żydowskiej
dzielnicy. Szczególnie dramatycznym okresem

w dziejach Woli było Powstanie Warszawskie.
W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Niemcy
zamordowali tu od 40 do 50 tysięcy mężczyzn,
kobiet i dzieci. Liczne tablice, pomniki i obeliski
upamiętniające te wydarzenia opisaliśmy we
wspomnianej już pierwszej części przewodnika.
Na Woli mieszkali i tworzyli również znani Polacy,
między innymi poeta Konstanty Ildefons Gałczyński.
Przy ulicy Ciepłej urodził się ksiądz Ignacy Jan
Skorupka, bohaterski kapelan Wojska Polskiego
z wojny polsko-bolszewickiej, a przy ulicy Ludwiki
mieszkała Irena Sendlerowa, polska działaczka
społeczna, więźniarka Pawiaka, Sprawiedliwa wśród
Narodów Świata, która uratowała blisko 2,5 tysiąca
żydowskich dzieci. Niewiele osób wie również,
że w bloku przy ulicy Chłodnej mieściło się prywatne
mieszkanie błogosławionego Jerzego Popiełuszki,
duszpasterza ludzi pracy i kapelana warszawskiej
Solidarności, brutalnie zamordowanego przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
W publikacji tej staraliśmy się zebrać wszystkie
miejsca pamięci mówiące o bogatej, często tragicznej
historii Woli. Zależało nam na tym, żeby nie były
to jedynie suche fakty, dlatego też wzbogaciliśmy opisy
fragmentami relacji, wspomnień i fotografiami.

Katarzyna Utracka

1
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UL. BEMA 73/75, kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika
Tablica na murze kościoła upamiętniająca
zamordowanych w okresie okupacji w obozie
KL Warschau.

N

iemcy w okupowanej Polsce
od pierwszych dni prowadzili politykę
opartą na bezwzględnym terrorze,
zmierzającą do wyniszczenia polskiej
ludności. Warszawa, będąc nie tylko największym,
ale i najbardziej aktywnym społecznie, politycznie
i kulturalnie skupiskiem Polaków, stała się terenem
jej szczególnego nasilenia. Okupant, pozbawiając
Warszawę wszelkich atrybutów stołeczności,
planował utworzenie niemieckiego miasta
prowincjonalnego z liczbą ludności zmniejszoną
do 130 tysięcy. W celu realizacji tych planów
w centrum miasta miał powstać obóz
koncentracyjny KL Warschau (Konzentrationslager
Warschau). Rozkaz Reichsführera SS Heinricha
Himmlera z lutego 1943 roku brzmiał:
„[...] Zburzenie getta i umieszczenie obozu
koncentracyjnego są konieczne, gdyż w innym
przypadku nigdy nie uda się nam zaprowadzić
w Warszawie spokoju, a przy pozostawieniu getta
nie będzie można wytępić przestępczości. Należy
mi przedłożyć kompletny plan zburzenia getta.
W każdym razie należy doprowadzić do usunięcia
z horyzontu pomieszczeń mieszkalnych, dotychczas
użytkowanych przez 500 000 podludzi,
a które nigdy nie będą się nadawać dla Niemców,
i zmniejszenie milionowego miasta Warszawy,
które zawsze było niebezpiecznym zarzewiem
rozkładu i powstania”. Według ustaleń historyka
Instytutu Pamięci Narodowej Bogusława Kopki

obóz koncentracyjny w Warszawie powstał
na terenie getta w rejonie ulic Gęsiej (obecnie
Anielewicza) i Zamenhofa dopiero w lipcu
1943 roku. W maju 1944 roku utracił status
samodzielnego obozu, stając się filią obozu
KL Lublin. Przed wybuchem Powstania
Warszawskiego Niemcy rozpoczęli ewakuację
obozu. 5 sierpnia 1944 roku Batalion AK „Zośka”
zdobył obóz przy ulicy Gęsiej, uwalniając
więzionych tam Żydów – 324 mężczyzn i 24 kobiety
z różnych krajów Europy. KL Warschau był
średniej wielkości obozem, przewidzianym
dla około 527 tysięcy więźniów, pracujących
głównie przy wyburzaniu budynków na terenie
byłego getta. Większość więźniów stanowili
Żydzi z Francji, Belgii, Holandii, Niemiec,
Czech, Węgier, Grecji i innych krajów Europy.
KL Warschau stał się również symbolem
eksterminacji Polaków. Na terenie i w pobliżu
obozu rozstrzeliwano więźniów Pawiaka oraz
warszawiaków z ulicznych łapanek. Wokół
obozu KL Warschau narosło szereg kontrowersji
dotyczących okresu jego funkcjonowania,
przeznaczenia i charakteru, istnienia komór
gazowych, rozmiarów oraz liczby ofiar. Według
ustaleń sędzi Marii Trzcińskiej obóz założony
został już w październiku 1942 roku i obejmował
nie tylko obóz przy ulicy Gęsiej, ale także lagry na
Kole oraz przy ulicy Bonifraterskiej. Częścią obozu
miała być również olbrzymia komora gazowa,
która miała się znajdować w tunelu przy ulicy
Bema. Wydaje się konieczne dalsze prowadzenie
badań dotyczących KL Warschau. Instytut Pamięci
Narodowej prowadzi śledztwo w tej sprawie1.
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UL. CHŁODNA 20
Głaz z tablicą poświęcony pamięci księdza
Jerzego Popiełuszki. Obiekt, autorstwa Stanisława
Szwechowicza, ufundowany przez Parafię Świętego
Andrzeja Apostoła i mieszkańców Mirowa,
odsłonięto w 1998 roku.

W

kawalerce przy ulicy Chłodnej 15
na trzynastym piętrze mieściło
się prywatne mieszkanie księdza
Jerzego Popiełuszki, duszpasterza
ludzi pracy i kapelana warszawskiej Solidarności.
Popiełuszko urodził się w 1947 roku w Okopach
w powiecie sokólskim. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1972 roku z rąk prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Następnie był wikariuszem
w parafiach św. Trójcy w Ząbkach, Matki Bożej
Królowej Polski w Aninie, Dzieciątka Jezus
na Żoliborzu. W 1978 roku został duszpasterzem
środowisk medycznych w Warszawie. Rok
później rozpoczął działalność w Duszpasterstwie
Akademickim przy kościele św. Anny. W maju
1980 roku został rezydentem w parafii
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Od sierpnia
tego roku związał się ze środowiskiem robotniczym,
został kapelanem NSZZ „Solidarność” w Hucie
Warszawa. W latach 1982–1984 organizował
msze św. w intencji Ojczyzny, a w 1983 roku
zorganizował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną
Górę. W tym czasie stał się celem działań
operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. W grudniu
1983 roku doszło do pamiętnego incydentu,
nazwanego później prowokacją na Chłodnej.
Ksiądz Jerzy został wezwany na przesłuchanie,
był oskarżany o antypaństwową propagandę.
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W tym czasie SB podrzuciła mu do mieszkania
przedmioty mające go skompromitować, między
innymi materiały wybuchowe i podziemne
wydawnictwa. Po przesłuchaniu w mieszkaniu
księdza odbyła się rewizja, podczas której
ujawniono podrzucone materiały. Ostatecznie
śledztwo wobec księdza umorzono. W dniu
19 października 1984 roku ks. Popiełuszko
został uprowadzony i zamordowany przez
funkcjonariuszy IV Departamentu MSW.
Dwadzieścia sześć lat później, 6 czerwca
2010 roku, podczas mszy świętej na placu
Piłsudskiego, której przewodniczył abp Angelo
Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych,
ogłoszono ks. Jerzego Popiełuszkę błogosławionym
Kościoła katolickiego2.

2
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UL. CHŁODNA 41
Pomnik z mapą getta w miejscu, gdzie do listopada
1941 roku przebiegała zachodnia granica getta.
W 2008 roku na terenie Woli i Śródmieścia
ustawiono dwadzieścia jeden takich postumentów,
upamiętniających tragiczną historię
warszawskiego getta. Dwudziestą drugą tablicę
odsłonięto w styczniu 2010 roku na zachowanym
fragmencie muru getta przy ulicy Siennej.
Dodatkowo w chodnik bądź trawnik
wmontowano żeliwno-betonowe płyty
z dwujęzycznym (po polsku i angielsku) napisem:
„mur getta 1940–1943”. Wyboru miejsc,
gdzie powinny stanąć obiekty, dokonali Ewa
Postuła-Kozłowska wraz z Janem Jagielskim.
Autorami projektu pomników są Eleonora
Bergman i Tomasz Lec.

W

początkowym okresie okupacji
w stolicy Polski żyło około
360 tysięcy warszawiaków
pochodzenia żydowskiego. Od
wiosny 1940 roku wokół tradycyjnie żydowskiej
dzielnicy zaczęły rosnąć mury. Stopniowa izolacja

tej części miasta postępowała aż do listopada,
kiedy warszawskie getto zostało ostatecznie
odcięte od reszty miasta. „Poranek 16 listopada
stał się wielkim szokiem dla wszystkich. Okazało
się bowiem, że wyloty getta zostały gęsto obstawione
przez żandarmerię, byliśmy zamknięci na dobre.
Żandarmi nie tylko nie przepuszczali przechodniów,
ale brutalnie odpędzali ludzi zatrudnionych po tzw.
stronie aryjskiej, właścicieli sklepów i fabryk.
[...] Tak więc ogół ludności teraz dopiero zdał
sobie sprawę z tego, co znaczy być zmuszonym
do zamieszkania w getcie, w zamkniętej klatce”
– wspominał Henryk Makower w pamiętniku
opisującym tragiczne dzieje żydowskiej dzielnicy.
Utworzone w ten sposób getto, największe
spośród istniejących na terenie okupowanej Polski,
zajmowało powierzchnię 4 km2. Na obszarze tym
stłoczono 400 tysięcy ludzi. W marcu 1941 roku
liczba ta wzrosła do 460 tysięcy. Obszar getta ulegał
stałym zmianom. W październiku 1941 roku
zapadła decyzja o wyłączeniu z getta między
innymi obszarów położonych na zachód od ulicy
Żelaznej. Adam Czerniaków, przewodniczący Rady
Żydowskiej (Judenratu), pod datą 21 października
1941 roku zanotował: „Otrzymałem od Auerswalda
list w sprawie dalszego przesiedlenia. Do 26 bm.
mają opuścić mieszkania ci, co mieszkają [...]
na zachód od części Żelaznej i na zachód od niej
na Ogrodowej, Chłodnej, Krochmalnej”.
Po tych zmianach ulica Chłodna stała się w całości
ulicą „aryjską”, rozdzielającą getto na dwie części:
południową, czyli „małe getto” i północną
– „duże getto”3.
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UL. CHŁODNA RÓG ŻELAZNEJ
Pomnik granic getta w miejscu, gdzie nad
ulicą Chłodną przechodziła drewniana kładka
łącząca „duże” i „małe getto”. Obiekt odsłonięto
w listopadzie 2008 roku.

S

krzyżowanie ulicy Chłodnej z Żelazną
było stale oblegane przez przechodniów,
usiłujących przedostać się przez wąski
przesmyk łączący „małe” i „duże getto”.
Miejsce to ze względu na duży ruch i ciasnotę
nazywano Dardanelami lub Scyllą i Charybdą
(ze względu na bestialstwo niemieckich żandarmów
z pobliskiej Nordwache). W celu usprawnienia
komunikacji w grudniu 1941 roku rozpoczęto
prace nad budową drewnianego mostu dla pieszych
nad ulicą Chłodną przy Żelaznej, łączącego obie
części żydowskiej dzielnicy. Oddano go do użytku
26 stycznia 1942 roku. Wysoka na dwa piętra
konstrukcja była największą z czterech pieszych
przepraw mostowych, jakie zbudowano na terenie
getta. Gadzinowy „Nowy Kurier Warszawski”
z 6 lutego 1942 roku pisał: „Obecnie dobiegły końca
prace nad wznoszeniem mostu drewnianego,
łączącego w tym punkcie obie części dzielnicy
żydowskiej i otwory w murze zostały zastąpione
wysokimi bramami, otwieranymi kilka razy na
dzień dla przejazdu żydowskich wózków i dorożek.
Natomiast ruch pieszy dla Żydów odbywa się
po moście, nie krępując już normalnej komunikacji”.
Jan Mawult w pamiętniku z getta warszawskiego
wspominał: „Tysiące zwieszonych głów podnosi
się, pozdrawia panoramę Chłodnej i Wolskiej, hale
i Ogród Saski, drapacz chmur na pl. Napoleona,
basztę Cedergrenu na Zielnej, krzyże kościołów
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i linie dalekiej Wisły. Z westchnieniem opadają głowy,
most getta – Ponte di Sospiri (Most Westchnień)”.
Most nad Chłodną funkcjonował do sierpnia
1942 roku. Podczas likwidacji „małego getta”
przez most na stronę północną przeszli wszyscy
mieszkańcy terenów położonych na południe
od ulicy Chłodnej. „Most przeżył swoje wielkie
dni, kiedy tłumy ludzi jak oszalałe przewalały się
z jednej strony na drugą, kiedy pod nim na rikszach,
dorożkach, wozach i wózkach przewożono trochę
gratów i łachów, które jeszcze zostały, żeby uratować
je z małego getta, nagle wyłączonego z dzielnicy
żydowskiej. Ale teraz nie tylko Żydzi przejeżdżali
pod mostem, teraz pozwolono przechodzić pod nim
również pieszym. Długie
kolumny nieszczęśliwców,
eskortowane przez SS
i Ukraińców, tędy szły w swą
ostatnią pieszą wędrówkę
na Umschlag [...]. Później
most zmarł. [...] nasz wierny
przyjaciel nie przeżył długo
tych, dla których został
zbudowany” – wspominał
Henryk Makower, w getcie
ordynator oddziału
zakaźnego w Szpitalu
dla Dzieci im. Bersohnów
i Baumanów4.

4
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UL. CHŁODNA, Skwer Sybiraków
Pomnik-głaz „Borowicze-Swierdłowsk”
upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej
wywiezionych w 1944 roku do łagrów sowieckich.
Obiekt odsłonięto w maju 1996 roku.

N

a początku stycznia 1944 roku Armia
Czerwona przekroczyła przedwojenne
granice II Rzeczypospolitej.
Zaplanowana przez Komendę Główną
AK Akcja „Burza” nabrała charakteru szeregu
powstań lokalnych, przesuwających się wraz
z frontem ze wschodu na zachód. Do walki stanęły
kolejno oddziały Armii Krajowej na Wołyniu,
Wileńszczyźnie, we Lwowie i na Lubelszczyźnie.
Niestety, realizacja celów politycznych akcji
nie poszła za sukcesami militarnymi, takimi
jak wyzwolenie przez Armię Krajową Wilna
i Lwowa, a także niezłą współpracą z Armią
Czerwoną. Formacje sowieckich sił bezpieczeństwa
aresztowały ujawniające się polskie władze cywilne
oraz dowództwo wojskowe, zaś żołnierzy Armii
Krajowej siłą rozbrajano i kierowano do obozów
w głąb Związku Sowieckiego bądź przymusowo
wcielano do Armii Berlinga. Aresztowania
żołnierzy AK nasiliły się po upadku Powstania
Warszawskiego. Przeciwników władzy ludowej
deportowano do ponad 110 miejscowości,
w których znajdowały się łagry NKWD.
Najważniejsze z nich to: Charków, Czerepowiec,
Griazowiec, Ostaszków, Riazań i Swierdłowsk.
Blisko 5 tys. Polaków, głównie żołnierzy AK,
trafiło do kompleksu obozów nr 270
(Uprawlenie nr 270) w rejonie Borowicz na terenie
Novgorodzkiej Obłasti. W łagrach, których
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Borowicze były punktem centralnym, panowały
skrajnie ciężkie warunki bytowe: przepełnienie,
chłód, brak wody i żywności. Dodatkowo
więźniów zmuszano do wycieńczającej pracy
w kopalni węgla, przy odbudowie zniszczonych
obiektów, budowie dróg oraz prac w kołchozach.
„Przez cały pobyt w obozie nosiliśmy te same ubrania,
które mieliśmy na sobie w chwili aresztowania.
Byliśmy brudni, było nam zimno, mieliśmy
nieodpowiednie obuwie. Spaliśmy na zbitych deskach”
– wspominał aresztowany w wieku 22 lat Jan
Gordon, powstaniec warszawski, żołnierz AK.
Inny więzień łagru, Jerzy Gorski, pisał:

„Umęczeni do ostateczności warunkami więziennej
egzystencji, transportu i kilkugodzinnym marszem,
doprowadzeni do jednego z baraków – ziemianek
wlaliśmy się bezładną masą w dół po kilku schodkach
do ciemnego wnętrza. Uderzyło nas zatęchłe, wilgotne
powietrze, zmieszane z wonią jakiegoś środka
odkażającego, chyba lizolu lub nafty. Zwaliliśmy
się tak, jak weszliśmy, nie zdejmując wierzchniego
odzienia, na długie drewniane, piętrowe prycze,
biegnące przez tunel baraku w czterech pasmach.
[...] Miedzy dolną a górna pryczą było tyle miejsca,
że można było tylko usiąść. [...] Ciemne wnętrze
baraku rozświetlały cztery okienka, po dwa z każdej
strony, umieszczone nisko nad ziemią. W środkowej

części baraku, w jednej z bocznych naw stał duży
murowany piec. [...] I tak w takich warunkach
«komfortu» obozowego przyszło nam przebywać,
egzystować, żyć przez ponad 480 dni i nocy.
Do dni, kiedy wreszcie mogliśmy powrócić”.
Większość więźniów zwolniono w lutym
i marcu 1946 roku i odtransportowano do Polski.
Pozostali przebywali w łagrach do listopada
1947 roku. Szacuje się, że w okresie
od lipca 1944 do grudnia 1945 roku wywieziono
w głąb Związku Sowieckiego około
50 tysięcy Polaków, w tym nie mniej
niż 10 tysięcy żołnierzy AK i innych organizacji
niepodległościowych5.

5
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UL. CIEPŁA 3
Tablica na domu, w którym urodził się
Ignacy Jan Skorupka, ksiądz kapelan Wojska
Polskiego, bohater wojny polsko-bolszewickiej,
obrońca Warszawy. Tablicę odsłonięto
w sierpniu 1997 roku.

I

gnacy Jan Skorupka urodził się 31 lipca
1893 roku w Warszawie. Ród Skorupków
wywodził się z patriotycznej podlaskiej
szlachty. Jeden z dziadków Ignacego brał
udział w powstaniu styczniowym. Skorupka
w wieku 16 lat wstąpił do seminarium. Studiował
na Akademii Duchownej w Piotrogrodzie
i w 1916 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
W sierpniu 1918 roku wrócił do kraju i pracował
jako wikariusz w Łodzi. Rok później trafił do
Warszawy, gdzie objął stanowisko notariusza
i archiwisty Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
W końcu lipca 1920 roku został kapelanem
garnizonu praskiego. Całe dnie spędzał w koszarach
i na dworcach, spowiadając wyruszających na
front ochotników. Na początku sierpnia został
mianowany kapelanem lotnym formującego się
na warszawskiej Pradze I Batalionu 236. Pułku
Piechoty Armii Ochotniczej, złożonego głównie
z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej.
13 sierpnia wraz z batalionem wyruszył na front
i wieczorem dotarł do wsi Ossów k. Radzymina.
Następnego dnia doszło do bitwy z bolszewikami,
w której osobiście prowadził tyralierę, zagrzewając
żołnierzy do walki. „W pobliżu chwilowego
postoju batalionu toczyła się zacięta walka o wieś
Leśniakowiznę. Bolszewicy wyparli z niej nasze
oddziały i nad ranem uderzyli na Ossów. Sytuacja
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była tragiczna. Cofający się żołnierze i uciekające
tabory spowodowały popłoch, który udzielił się
batalionowi. W tej niezwykle groźnej chwili włączył
się do akcji ks. Kapelan. Porwany wewnętrznym
nakazem, wznosząc w jednej ręce krzyż, drugą
wskazując kierunek natarcia, pobiegł naprzód.
Z mgieł rozsnutych nad rzeczką Strugą wyłoniły się
coraz liczniejsze szeregi wroga. Ksiądz biegł na ich
spotkanie. Jego kapłańska stuła rozwinęła się jak
archanielskie skrzydła. [...] Ten krzyż, stuła mają
dodać odwagi tym dzieciom, od których Ojczyzna

6
zażądała wprost nadludzkiej ofiary” – pisał
w książce Krzyż Dowbora ksiądz Stanisław
Tworkowski. Ksiądz Skorupka zginął
trafiony kulą nieprzyjaciela. Po śmierci
zaczęto go nazywać nowym Kordeckim,
a pogrzeb na warszawskich Powązkach
przeistoczył się w wielką manifestację
patriotyczną. Pośmiertnie otrzymał
najwyższe polskie odznaczenie wojskowe
– Order Virtuti Militari – i został
awansowany do stopnia majora6.
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UL. DALIBORA 1, Dom Dziecka nr 3 im. Dziecka Warszawy
Tablica pamięci założycielek Domu Dziecka
nr 3 im. Dziecka Warszawy Marii Palester
i Marii Pogonowskiej. Tablicę, ufundowaną
przez Stowarzyszenie byłych Wychowanków,
odsłonięto w czerwcu 2010 roku.

M

aria Palester z domu Szulisławska
urodziła się 8 sierpnia 1897 roku
we Lwowie. W 1923 roku poślubiła
Henryka Palestra, który zginał
w tragicznym wypadku pod koniec 1944 roku.
Mieli dwoje dzieci, starszego syna Krzysztofa,
żołnierza Batalionu „Parasol”, który zginął
w Powstaniu Warszawskim, i córkę Małgorzatę,
która ukończyła medycynę. Przez cały okres
okupacji w swoim mieszkaniu przy ulicy Łowickiej
53 ukrywała osoby pochodzenia żydowskiego.

7
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Jej sąsiadką była Maria Proner z domu Asterblum,
doktor fizyki, żona farmaceuty i botanika
Mieczysława Pronera, która w czasie wojny przyjęła
nazwisko Pogonowska i używała go przez resztę
życia. Maria Palester załatwiła jej oraz jej córce
aryjskie papiery i bezpieczne schronienie. W czasie
okupacji Palester pracowała w Wydziale Zdrowia
i Opieki Społecznej Zarządu Miasta Warszawy,
gdzie poznała Irenę Sendlerową. Zaangażowała
się w konspiracyjną pracę w „Żegocie”. Pomagała
wyciągać osoby z getta, którym załatwiała lewe
dokumenty i szukała bezpiecznego schronienia.
Brała także udział w wysyłaniu mleka dla dzieci
w getcie. Gdy Irena Sendlerowa została aresztowana
przez gestapo i skazana na śmierć, pomogła
zorganizować fundusze i przekupić oficera gestapo.
W czasie Powstania Warszawskiego udzielała

schronienia uchodźcom i pogorzelcom,
m.in. Irenie Sendlerowej. Po wojnie została
kierownikiem „Domu Dziecka Warszawy”, który
początkowo mieścił się na Okęciu, później został
przeniesiony na Wolę. W 1946 roku wspominała:
„W styczniu i lutym 1945 zaczęły napływać dzieci
najmłodsze, zagubione przez rodziców podczas
powstania, a przygarnięte przez ludzi obcych, którzy
zaczęli się ich pozbywać. Wreszcie napłynęła tragiczna
fala dzieci powracających z obozów niemieckich,
które były świadkami gwałtów, morderstw
masowych, egzekucji zbiorowych, które wciąż mówiły
o krematoriach”. Po latach Irena Sendlerowa
opowiadała: „Mój wielki żal z powodu opuszczenia
dzieci był złagodzony świadomością, że zostawiam

je pod dobrą opieką Marii Palester. Na ogólnym
zebraniu personelu ustaliliśmy, że to ona powinna
zostać kierowniczką Domu Dziecka. Po tragicznej
stracie męża (doktora Henryka Palestra, wybitnego
działacza Armii Krajowej) i syna, który zginął
w walkach powstańczych, była bardzo załamana.
Znając ją, wiedziałam, że ten ogromny ból po stracie
najbliższych może pomóc jej ukoić tylko praca dla
dobra dzieci”. Maria Palester kierowała placówką
aż do 1963 roku. W 1980 roku otrzymała tytuł
Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Zmarła
24 stycznia 1991 roku. Dom Dziecka razem
z Marią Palester prowadziła Maria Pogonowska,
która w 1968 roku wyjechała do Izraela,
gdzie zmarła w 2009 roku w wieku 111 lat7.
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UL. DEOTYMY 41, kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Wewnątrz świątyni znajduje się kilka tablic
upamiętniających m.in. erygowanie parafii
św. Józefa przez ks. kardynała
Aleksandra Kakowskiego w 1938 roku,
rodaków pomordowanych i zmarłych na Syberii
w latach 1939–1959, zwycięstwo Solidarności
oraz aresztowanych przez UB młodocianych
żołnierzy „drugiej konspiracji harcerskiej”
z organizacji „Garstka”. Tę ostatnią tablicę
ufundowali w 2000 roku Jaworzniacy
– Związek Młodocianych Więźniów Politycznych
lat 1944–1956.

P

o wkroczeniu Armii Czerwonej na
ziemie polskie harcerze podjęli walkę
z nowym okupantem. „Druga konspiracja
harcerska”, w przeciwieństwie do okresu
1939–1945, miała dużo mniejszy zasięg
terytorialny i ograniczała się raczej
do działalności wychowawczej. Lokalne środowiska
harcerskie prowadziły działalność w małych
grupach, przeważnie w dużych miastach Polski.
W Warszawie działało co najmniej kilkanaście
podziemnych organizacji harcerskich.
Wśród nich była „Garstka”, niewielka organizacja
harcerska licząca zaledwie dwanaście osób,
działająca na terenie Woli w latach 1948–1949.
W 1949 roku doszło do aresztowania przez UB
jej członków8.

8
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Wewnątrz kościoła znajduje się również tablica
poświęcona pamięci Henryka Bąka „Burzy”,
przywódcy Polskiej Szturmówki Chłopskiej,
założyciela Komitetu Niezależnego Związku
Zawodowego Rolników, wicemarszałka Sejmu
I kadencji. Tablicę ufundowaną przez parafian
i przyjaciół odsłonięto 14 grudnia 2008 roku,
w 10. rocznicę jego śmierci.

H

enryk Bąk urodził się 19 listopada
1930 roku w Lisowie koło Grójca.
Ukończył studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego
i na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej. W 1947 był uczestnikiem akcji
przedwyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego
Stanisława Mikołajczyka. W 1948 założył tajną
organizację polityczno-wojskową
Obrona Konspiracyjna PSL, przemianowaną
następnie na Polską Szturmówkę Chłopską,
w skład której wchodzili młodzi rolnicy
z Grójecczyzny i studenci UW. W 1952 został
aresztowany przez UB i skazany wyrokiem
Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na
karę śmierci, zamienioną na dożywocie. W 1957
roku został warunkowo zwolniony. Pracował
w spółdzielczości ogrodniczej i przedsiębiorstwach
instalacji elektrycznych. W 1976 roku był doradcą
prawnym robotników z Ursusa, a od 1977 wydawał
pisma niezależne „Postęp” i „Rolnik Niezależny”.
W 1978 współorganizował Tymczasowy Komitet
Niezależny Związków Zawodowych Rolników.
W sierpniu 1980 brał udział w strajku w Stoczni
Gdańskiej. Był współorganizatorem Komitetu

Założycielskiego NSZZ Rolników
(od października NSZZ Rolników Solidarność
Wiejska). W stanie wojennym był internowany.
Po zwolnieniu w 1982 działał w podziemnej
Solidarności Wiejskiej. W 1988 odtwarzał
struktury PSL, a rok później został wiceprezesem
PSL tzw. wilanowskiego. W 1990 roku był
członkiem Komitetu Obywatelskiego i w tym
samym czasie utworzył niewielkie wiejskie
ugrupowanie pod nazwą PSL „Mikołajczykowskie”.
W latach 1991–1993 sprawował mandat posła
I kadencji z listy Komitetu Porozumienie Ludowe,
pełniąc funkcję wicemarszałka Sejmu. Zasiadał
we władzach PSL-PL, ponownie inicjował
powstanie nowej partii, od 1998 działającej
pod nazwą Mikołajczykowskie PSL
„Niepodległość”. Zmarł 29 sierpnia 1998 roku
w rodzinnym Lisowie. W 2006 został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski9.
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UL. DZIKA RÓG JANA PAWŁA II
Pomnik granic getta w miejscu, gdzie w 1942 roku
znajdował się północno-zachodni narożnik getta.
Dodatkowo w chodnik wmontowano żelbetowe
płyty upamiętniające przebieg granic getta.
Obiekt odsłonięto w listopadzie 2008 roku.

W

iosną 1942 roku obszar getta
po raz kolejny został pomniejszony.
W maju około 2,5 tysiąca Żydów
musiało opuścić domy położone
między ulicą Dziką, Szczęśliwą i Parysowską.
Dodatkowo na ulicach Dzikiej i Stawki Niemcy
wybudowali mur odgradzający Umschlagplatz od
reszty getta, gdzie gromadzono Żydów
przed wywiezieniem ich do obozu zagłady
w Treblince10.
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UL. ELEKCYJNA 17, park im. gen. Józefa Sowińskiego
Pomnik gen. Józefa Sowińskiego, obrońcy Woli
w 1831 roku, autorstwa Tadeusza Breyera.
Obiekt odsłonięto w listopadzie 1937 roku.

G

enerał Józef Longin Sowiński urodził
się 15 marca 1777 roku w Warszawie.
Był wychowankiem Szkoły Rycerskiej
w Warszawie. W 1794 roku walczył
w insurekcji kościuszkowskiej pod dowództwem
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Brał
między innymi udział w walkach o Warszawę
i Bydgoszcz. Po upadku powstania przebywał
w majątku rodziców. Następnie wstąpił do armii
pruskiej i służył w artylerii. Walczył przeciwko
Napoleonowi pod Iławą Pruską i Friedlandem.
W roku 1811 podał się do dymisji, po czym
wstąpił w szeregi Armii Księstwa Warszawskiego,
gdzie dowodził szwadronem artylerii konnej.
Rok później wziął udział w wyprawie Napoleona
na Moskwę. W bitwie pod Możajskiem stracił
nogę i poruszał się odtąd o kuli. Parę miesięcy
przebywał w rosyjskiej niewoli. Za kampanię
moskiewską otrzymał Order Virtuti Militari
oraz francuską Legię Honorową. W Królestwie
Kongresowym pełnił funkcję dyrektora Arsenału
oraz komendanta wojskowej Szkoły Aplikacyjnej.
Po wybuchu powstania listopadowego zasiadał
w Komisji Rządowej Wojny, czyli ministerstwie.
W lipcu 1831 roku został dowódcą reduty nr 56
na Woli, a w sierpniu mianowano go dowódcą
obrony Woli i awansowano do stopnia generała
brygady. Zginął 6 września 1831 roku. Dokładne
okoliczności śmierci generała nie są znane. Rosjanie
podali wersję o zabiciu Sowińskiego na posterunku

bojowym. Tę wersję uwiecznił też Wojciech
Kossak na obrazie „Sowiński na szańcach Woli”.
Generał Józef Sowiński stał się jednym z bohaterów
narodowych, a jego śmierć znalazła odbicie
w poezji patriotycznej XIX wieku11.

10
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UL. ELEKCYJNA, park im. Edwarda Szymańskiego
Pomnik Edwarda Szymańskiego, poety
pochodzącego z Woli, wykonany przez artystę
rzeźbiarza Ferdynanda Jarochę. Obiekt odsłonięto
w 1990 roku. Poetę upamiętnia też tablica na
budynku przy ulicy Wolskiej 54, w którym
mieszkał w latach 1919–1934. Jego imieniem
nazwano również ulicę na warszawskiej Woli.

E

dward Szymański, lewicowy poeta,
prozaik i dziennikarz. Urodził się
9 września 1907 roku w Warszawie.
Studiował polonistykę na Uniwersytecie
Warszawskim. Używał pseudonimu Marian Patryn.
Publikował głównie w wydawnictwach lewicowych,
między innymi „Chłopska Prawda”,
„Głos Tytoniowca”, „Płomienie”, których
był współzałożycielem, „Robotnik”
i „Tydzień Robotnika”. Jest autorem kilku tomów
wierszy: Do mieszkańców Marsa, ABC
(wiersze dla dzieci), Słońce na szynach, 20 milionów.
Ten ostatni został uznany za antypaństwowy
i skonfiskowany przez cenzurę. Zredagował
również tom Piosenki robotnicze oraz przełożył
dwa klasyczne utwory: Lenora Bürgera
i De rerum natura Lukrecjusza. Redagował pismo
„Przegląd Futrzarski i Kuśnierski”. Poza pisaniem
na życie zarabiał też jako pracownik poczty,
robotnik i nauczyciel. Angażował się również
w życie polityczne. Był członkiem Polskiej Partii
Socjalistycznej, Związku Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej, działał w Czerwonym Harcerstwie
i w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego.
Po wybuchu drugiej wojny światowej próbował
przedostać się na tereny zajęte przez Sowietów,

28 | Miejsca pamięci na Woli – cz. II

ale uległ poważnemu wypadkowi
potrącony przez samochód.
W czasie okupacji w swoim
domu ukrywał poszukiwanych
działaczy socjalistycznych
i komunistycznych. W czerwcu
1943 roku został aresztowany
przez Gestapo. Trafił na Pawiak,
a następnie został wywieziony
do obozu KL Auschwitz,
gdzie zmarł 15 grudnia
1943 roku12.

11

UL. ELEKTORALNA RÓG CHŁODNEJ
Pomnik granic getta w miejscu, gdzie wyłączona
z getta ulica Biała wiodła w kierunku budynku
sądów na Lesznie. Dodatkowo w chodnik
wmontowano żeliwno-betonowe płyty
upamiętniające przebieg granic getta.
Obiekt odsłonięto w listopadzie 2008 roku.

G

mach sądów na Lesznie (obecnie
al. Solidarności) znajdował się na
granicy getta. Prowadziły do niego
wejścia zarówno ze strony „aryjskiej”,
od Ogrodowej ulicą Białą, jak i żydowskiej,
od ulicy Leszno. Sądy stały się miejscem kontaktów
polsko-żydowskich. Spotykały się w nich rodziny
rozdzielone murami getta, kwitł nielegalny handel,
jak również odbywał się przerzut mieszkańców
getta poza żydowską dzielnicę. Możliwości
te zlikwidowano w sierpniu
1942 roku, gdy mur
graniczny przeniesiono
na ulicę Leszno. Henryk
Makower w pamiętniku
opisującym tragiczne
dzieje getta warszawskiego
wspominał: „Kiedy zostało
utworzone getto, Sądy
stały się jedynym miejscem
będącym połączeniem strony
«aryjskiej» i żydowskiej.
Żydzi mieli wejście od
Leszna, Polacy od Ogrodowej,
do której dochodziło
się jezdnią ulicy Białej.
Chodniki wraz z domami

żydowskimi oddzielone były parkanem drewnianym,
dochodzącym do Chłodnej, wówczas już w stu
procentach «aryjskiej». Tutaj w Sądach odbywały
się spotkania przyjaciół, krewnych oraz partnerów
wszelkiego rodzaju interesów. Ruch był olbrzymi.
Setki ludzi przewalały się przez schody i korytarze,
w górę i w dół, w prawo i w lewo. W gmachu nie
było prawie żadnej kontroli. Na ławkach, w oknach
widziało się mężczyzn, kobiety, parki cichutko
szepczące ze sobą i wymieniające pocałunki. Tu się
spotykała córka mieszkająca na Marszałkowskiej
z matką mieszkającą na Siennej, mąż z Miłej
z żoną z Żurawiej, przyjaciel z Jasnej z przyjacielem
z Żelaznej. Tu oddawano «na tamtą stronę»
futra, suknie, brylanty, pierścionki, złoto i dolary,
a przyjmowano w zamian pieniądze. Tutaj wreszcie
była stacja przejściowa dość dużego ruchu osobowego
między gettem a «stroną
aryjską». [...] Później droga ta
stała się znacznie trudniejsza,
robiono dość częste obławy.
Wtedy można było nieraz
znaleźć na podłodze porzucone
waluty lub złoto. Tuż przed
akcją Sądy w ogóle zamknięto
dla Żydów. [...] W kwietniu
następnego roku, kiedy wraz
z całym gettem zlikwidowano
szopę Toebbensa, Leszno straciło
już zupełnie charakter ulicy
żydowskiej. Sądy i całe otoczenie
stały się częścią «aryjskiej»
Warszawy, zaczął się w nich
nowy ruch i nowe życie”13.

12
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UL. EDWARDA GIBALSKIEGO 21
Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów
i Polaków projektu Tadeusza Szumielewicza
i Marka Martensa, ufundowany przez Urząd
m.st. Warszawy i Fundację Rodziny
Nissenbaumów, wzniesiony na zbiorowej mogile
rozstrzelanych w tym miejscu Żydów i Polaków.

W

latach 1940−1943 na terenie
przedwojennego boiska klubu
sportowego „Skra” Niemcy
rozstrzelali i pogrzebali ponad
siedem tysięcy osób. „Obok starego cmentarza
żydowskiego było przedtem duże pole. Dzisiaj
jest to jeden z największych grobów masowych,
jakie kiedykolwiek istniały, wypełniony Żydami
ze wszystkich części Europy. [...] Tymczasem
dotarliśmy do grobów masowych. Na głębokości
5 do 10 metrów stale grzebie się zwłoki, ziemia
wydobyta przy kopaniu dołu służy do przysypania
trupów w sąsiednim grobie. Zwłoki przywozi się
dwukołowymi taczkami. Kobiety i mężczyźni
grzebani są w oddzielnych grobach. Gdy podjeżdżają
kolejne taczki, podchodzi do nich kilku Żydów,
którzy dzięki tej pracy chwilowo pozostają jeszcze
przy życiu. Każdy z nich chwyta jakieś zwłoki

13

za głowę i nogi i zależnie od płci wrzuca je jednym
zamachem do dołu po prawej lub lewej stronie.
Rozlega się wówczas nieprzyjemny dźwięk, który
powstaje na skutek uderzenia pustego brzucha o ziemię,
jakby rezonans pudła skrzypiec – w najprawdziwszym
sensie okropna melodia śmierci. [...] Co pewien czas
rzuca się na warstwę zwłok arkusz papieru i sypie
trochę wapna, gdyż Niemcy obawiają się epidemii,
która mogłaby ich dosięgnąć spoza murów getta
i cmentarza” – pisał szofer szwajcarskiej misji
lekarskiej Franc Mawick (Blätter). Po wojnie
szczątki 6588 ofiar ekshumowano i przeniesiono
na Cmentarz Powstańców Warszawy, składając
je w osobnej kwaterze. We wrześniu 1988 roku
podczas prac budowlanych przy ulicy Gibalskiego
odkryto jeszcze jedną masową mogiłę ze szczątkami
około trzystu osób. Trzy miesiące później szczątki
pomordowanych złożono do betonowych
niszy-katakumb w miejscu ich znalezienia.
W uroczystościach i wspólnej modlitwie wzięło
udział dwudziestu jeden rabinów przybyłych
z całego świata oraz duchowni katoliccy na czele
z biskupem Henrykiem Muszyńskim, ówczesnym
delegatem episkopatu do spraw kontaktów
z judaizmem14.
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UL. GÓRCZEWSKA 8, dawna Szkoła Rzemieślnicza im. Karola Szlenkiera
Tablica na ścianie budynku Instytutu Badań
Edukacyjnych upamiętniająca Władysława
Przanowskiego, twórcę polskiego systemu
wychowania technicznego młodzieży
oraz założyciela i dyrektora Państwowego Instytutu
Robót Ręcznych dla nauczycieli.
ednym z najważniejszych polskich
pedagogów innowatorów był urodzony
w 1880 roku w Słupcy inżynier Władysław
Przanowski. Był on absolwentem Wyższej
Szkoły Rzemieślniczej w Łodzi oraz Politechniki
Lwowskiej. Zasłynął jako twórca systemu nauczania
prac ręcznych w polskich szkołach oraz kształcenia
nauczycieli. Przed I wojną światową związany
był z grupą postępowych nauczycieli, skupionych
wokół Polskiej Macierzy Szkolnej. Zabiegom

J

14
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nowatorskim Przanowskiego w szkolnictwie
patronowała fundacja Szlenkierów. To właśnie
w Szkole Rzemieślniczej im. Karola Szlenkiera
przy ulicy Górczewskiej Przanowski prowadził
kursy Robót Ręcznych, które zyskały status
Państwowego Instytutu Robót Ręcznych
z dwuletnim cyklem dokształcania
dla nauczycieli. Od 1913 do 1930 roku kierował
też ufundowaną przez Szlenkiera placówką,
w której uczył matematyki i rysunku technicznego
oraz zorganizował samorząd uczniowski.
Redagował również kwartalnik „Praca Ręczna
w Szkole”. Zmarł 4 lutego 1937 roku w Warszawie.
Został pochowany na cmentarzu powązkowskim
w kwaterze 194. Tablicę na grobie wykonali
własnoręcznie słuchacze Państwowego Instytutu
Robót Ręcznych15.

UL. GÓRCZEWSKA 14
Tablica na ścianie budynku upamiętniająca miejsce
rozstrzelania przez okupanta 18 i 21 grudnia
1943 roku czterdziestu trzech Polaków.
Tablicę odsłonięto w 1962 roku.

N

a początku października 1943 roku
generalny gubernator Hans Frank
wydał rozporządzenie o „zwalczaniu
zamachów na niemieckie dzieło
odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie”.
Pozwoliło ono na natychmiastowe orzekanie kary
śmierci przez sądy doraźne Policji Bezpieczeństwa.
Sądy te działały bez udziału oskarżonego
i jakiegokolwiek postępowania sądowego.
Spośród ofiar łapanek okupant wybierał
zakładników, którzy mieli być rozstrzelani
publicznie. W odwecie za zranienie na ulicy
Wolskiej w dniu 14 grudnia 1943 roku sierżanta
policji granatowej, a pięć dni później żołnierza
niemieckiego, 18 i 21 grudnia odbyły się dwie
egzekucje publiczne. Oficjalnie podano informację
o straceniu dwudziestu trzech osób.
Według wiadomości napływających z Pawiaka
tylko 18 grudnia zginęło pięćdziesiąt siedem osób,
w tym dziesięć kobiet. W literaturze przedmiotu
znajduje się informacja o rozstrzelaniu w tym
dniu części osób w ruinach getta, reszty zaś przy
ulicy Wolskiej 77 róg Syreny. Brak jest natomiast
jakichkolwiek informacji o egzekucji z 21 grudnia.
Masowa egzekucja przy ulicy Górczewskiej 14
miała mieć miejsce dopiero 23 grudnia 1943 roku16.

15
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UL. GÓRCZEWSKA 15
Tablica na ścianie budynku upamiętniająca miejsce
rozstrzelania przez okupanta 23 grudnia 1943 roku
pięćdziesięciu siedmiu osób i 13 stycznia – około
trzystu osób. Tablicę odsłonięto w 1962 roku.

dnia pięćset osób. W sumie od października
1943 do połowy lutego 1944 roku w Warszawie
miało miejsce około trzydziestu pięciu ulicznych
egzekucji17.

W

odwecie za napaść na kaprala
policji granatowej w okolicy placu
Zawiszy i na Volksdeutscha
przy ulicy Długiej oraz ostrzelanie
patrolu policji porządkowej na ulicy Górczewskiej,
23 grudnia 1944 roku około godz. 9 w Warszawie
odbyła się kolejna publiczna egzekucja.
Z literatury przedmiotu wynika, że miała
ona miejsce przy ulicy Górczewskiej 14.
Obwieszczenie o egzekucji dokonanej na dzień
przed Wigilią zawierało nazwiska dwudziestu
trzech ofiar, zaś według informacji napływających
z Pawiaka zginęło tego dnia pięćdziesięciu
dwóch mężczyzn i kilka kobiet. „Nowy plakat
z obwieszczeniem o egzekucjach ukazał się dzisiaj.
[...] tak więc nie zostawili nas Niemcy na święta
bez wrażeń. Dbają o nie i pod innymi względami.
Uliczne rewizje nie ustają z zabieraniem mniejszej
czy większej części zatrzymanych” – zanotował
Ludwik Landau, autor Kroniki z lat wojny
i okupacji. Trzy tygodnie później przy ulicy
Górczewskiej miała miejsce kolejna egzekucja.
Oficjalnie podano informację o straceniu
w publicznych egzekucjach dwustu osób.
Według ustaleń Władysława Bartoszewskiego
w egzekucji przeprowadzonej 13 stycznia przy ulicy
Górczewskiej 14 zginęło nie więcej jak czterdzieści
osób. Resztę zakładników zamordowano w ruinach
getta. Z ewidencji więziennej skreślono tego
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W bramie budynku znajduje się kolejna tablica
upamiętniająca fundatorów instytucji „Tanich
Mieszkań” – Hipolita i Ludwikę Wawelbergów.

W

ostatnich latach XIX wieku
z inicjatywy zasłużonego
warszawskiego bankiera
i filantropa Hipolita Wawelberga
przy ul. Górczewskiej zbudowano osiedle tanich
mieszkań. Podstawą ich finansowania był nie tylko
ofiarowany przez Wawelberga fundusz założycielski
w kwocie 300 tysięcy rubli, ale również inne
darowizny i odsetki od obracanego kapitału.
Projektantem kompleksu był Edward Goldenberg,
a sama kolonia była jednym z pierwszych tanich

osiedli robotniczych w Polsce. Celem instytucji
„Tanich Mieszkań” było „dostarczenie niezamożnej
ludności Warszawy i jej okolic, wszelkich stanów
i wyznań z pracy osobistej się utrzymującej,
dogodnych i tanich mieszkań. Dla skuteczniejszego
osiągnięcia celu Instytucji służy prawo utrzymywania
w należących do niej domach kuchen tanich,
herbaciarni, sklepów spożywczych, warsztatów,
żłobków, ochron i tym podobnych zakładów,
przeznaczonych dla niezamożnej ludności”.
Hipolit Wawelberg zmarł w 1901 roku.
Jego żona podtrzymywała działalność fundacji
i w latach dwudziestych przy późniejszej
ulicy Ludwiki powstało kolejne osiedle
„Tanich Mieszkań”18.
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UL. GRZYBOWSKA 30
Tablica na ścianie budynku upamiętniająca
Władysława Pytlasińskiego, pierwszego polskiego
mistrza świata w zapaśnictwie, ojca tej dyscypliny
w Polsce.

W

ładysław Pytlasiński był
wielokrotnym mistrzem świata
w zapasach, twórcą szkół
atletycznych w Polsce i w Rosji
oraz wybitnym trenerem, który przygotował
wielu wspaniałych następców. Był też idolem
młodzieży w całej Europie, a nawet głównym
elektrykiem przy budowie wieży Eiffla. Urodził
się 26 lipca 1863 roku w Warszawie. Z zawodu
był rzeźnikiem i pracował w fabryce Lilpopa na
Woli jako tokarz. Jednak od życia oczekiwał czegoś
więcej i w wieku 17 lat rozpoczął intensywne
treningi. Dwa lata później wyjechał do Szwajcarii,
gdzie kształcił się w zawodzie elektrotechnika,
łącząc to z uczęszczaniem do szkoły zapaśniczej.
W krótkim czasie osiągnął doskonałe wyniki,
stając się praktycznie niepokonanym zawodnikiem
w walce wolnoszwajcarskiej, a także w stylu
francuskim. Od 1889 roku, kiedy to wziął udział
w międzynarodowym turnieju w Paryżu, zaczęło
się pasmo olbrzymich sukcesów. Pytlasiński
pokonywał praktycznie każdego, kto stanął
mu na drodze. Wspaniała technika pomagała

17
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mu powalić większych i cięższych od siebie
rywali. W 1920 roku osiadł na stałe w Warszawie
i dwa lata później założył Polskie Towarzystwo
Atletyczne, którego został prezesem. Zakładane
przez siebie kluby wyposażał głównie z własnych
pieniędzy. Był autorem popularnych broszur
o walkach zapaśniczych i podnoszeniu ciężarów.
Wystąpił też w kilku filmach niemych, między
innymi w „Bartku Zwycięzcy” i „Panu Tadeuszu”.
W sumie Pytlasiński stoczył 800 walk, z czego
wygrał aż 794. Mistrz zmarł na atak serca
10 listopada 1933 roku w Warszawie19.

AL. JANA PAWŁA II RÓG DZIELNEJ
(Skwer im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego)
Pomnik poświęcony pamięci generała Jana Tomasza
„Jura” Gorzechowskiego, dowódcy akcji uwolnienia
dziesięciu więźniów Pawiaka skazanych na śmierć,
uczestnika walk o niepodległość, wybitnego
żołnierza Legionów Polskich, Polskiej Organizacji
Wojskowej i Wojska Polskiego. Obiekt odsłonięto
w czerwcu 1998 roku.

G

enerał Jan Tomasz „Jur” Gorzechowski
urodził się 21 grudnia 1874 roku
w Siedlcach, w rodzinie powstańca
styczniowego. W latach szkolnych
i studenckich był członkiem młodzieżowych
organizacji konspiracyjnych. Dowodził wieloma
akcjami, w których wyróżnił się brawurą
i męstwem. 24 kwietnia 1906 roku dowodząc akcją
przeprowadzoną przez Organizację Bojową Polskiej
Partii Socjalistycznej uwolnił z Pawiaka dziesięciu
więźniów politycznych skazanych na śmierć.
Kronika powstań polskich tak opisuje to wydarzenie:
„Tuż przed północą w biurze naczelnika Pawiaka
rozległ się telefon. Dzwonił oberpolicmajster Meyer
z poleceniem przetransportowania do Cytadeli grupy
więźniów skazanych na śmierć. Krótko potem przybył
do więzienia rotmistrz von Budberg z własnym
konwojem żandarmów. Przedstawił pisemne polecenie
przewiezienia dziesięciu skazańców. Ładowani
przemocą do więziennej karetki nie mieli złudzeń,
że jutrzejszego dnia już nie przeżyją. Tymczasem
za bramą czekała ich wolność. Nocny konwój okazał
się mistyfikacją, precyzyjnie przeprowadzoną przez
bojówkę PPS. Dzwonił nie Meyer, lecz Władysław
Hempel, obsługujący na co dzień warszawskie telefony
i potrafiący świetnie naśladować rosyjskich dygnitarzy.

Fałszywy też był rotmistrz Budberg, w którego
wcielił się jeden z kierowników Organizacji
Techniczno-Bojowej, Jan Gorzechowski. Bojowcami
byli również «żandarmi», którymi dowodził. Pismo
polecające wydanie więźniów powstało w PPS-owskiej
komórce, zajmującej się fałszowaniem dokumentów.
24.4 ze specjalnej ulotki Warszawa dowiedziała
się o tym śmiałym wyprowadzeniu w pole Rosjan”.
W 1908 roku Gorzechowski brał udział
w tworzeniu Związku Walki Czynnej, następnie
działał w Związku Strzeleckim we Lwowie.
W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich
i objął dowództwo nad żandarmerią I Brygady
Legionów. Od 1916 roku był członkiem Komendy
Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej.
Po odzyskaniu niepodległości został komendantem
Milicji Miejskiej w Warszawie, po czym pełnił
służbę w żandarmerii polowej Wojska Polskiego.
W 1927 został komendantem Miasta Brześć,
a rok później komendantem głównym Straży
Granicznej. W marcu 1939 przeniesiony został
w stan spoczynku. Po klęsce wrześniowej przebywał
na emigracji; służył w WP na Bliskim Wschodzie.
Zmarł 21 czerwca 1948 roku w Anglii20.

18

UL. JAKTOROWSKA 6, dawna ul. Krochmalna 92, Dom Dziecka nr 2
im. Janusza Korczaka oraz Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum
Na budynku tablica pamięci Janusza Korczaka,
założyciela i dyrektora Domu Sierot. Obok druga
tablica upamiętniająca Stefanię Wilczyńską,
najbliższą współpracowniczkę Korczaka.
Na dziedzińcu budynku znajduje się popiersie
Janusza Korczaka dłuta Ksawerego Dunikowskiego.

W

latach 1911–1912 Towarzystwo
Pomocy dla Sierot wybudowało
u zbiegu ulicy Krochmalnej
i Karolkowej dwupiętrowy
budynek dla sierot żydowskich. Kierownikiem
Domu Sierot, opartego na nowoczesnych
założeniach społeczno-pedagogicznych
i architektonicznych, został wybitny pedagog,
autor książek dla dzieci (Król Maciuś Pierwszy,
Kiedy znów będę mały), doktor medycyny
Janusz Korczak (właściwe Henryk Goldszmit).
Był on wrogiem zamkniętego, sztywnego,
mało elastycznego systemu wychowawczego.
„W zakładzie tym panowały dobre stosunki
między wychowawcami i dziećmi. Wszystkie prace
w sierocińcu wykonywały same dzieci. Nie było tam
płatnego personelu, jak np. w innych sierocińcach.
Idea samorządu dziecięcego została tu w pełni
zrealizowana” – pisał Emanuel Ringelblum.
Najbliższą współpracowniczką Korczaka była
Stefania Wilczyńska – naczelna wychowawczyni,
która podczas nieobecności Korczaka kierowała
sierocińcem. „Przez cały czas, przed wojną i podczas
wojny, Korczak pracował razem z panią Stefanią
Wilczyńską – wspominał Ringelblum.
– Współpracowali ze sobą przez całe życie.
Nawet śmierć ich nie rozłączyła. Poszli razem
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na śmierć. Wszystko, co związane jest z osobą
Korczaka – internat, propagowanie miłości do dzieci
itd. – wszystko to jest wspólnym dorobkiem obojga.
Trudno określić, gdzie zaczyna się Korczak,
a gdzie kończy się Wilczyńska. Są oni bliźniakami,
które stopiły się w jedną duszę, w jedną ideę:
ukochanie dzieci”. Po utworzeniu getta Dom Sierot,
liczący wówczas 150 wychowanków, znalazł się
poza jego murami. Mimo wysiłków
Korczaka sierociniec został przeniesiony
do nieprzystosowanego, ciasnego budynku Szkoły
Handlowej im. Roeslerów przy ulicy Chłodnej
33. Podstawową troską Korczaka stała się wówczas
walka z głodem i chorobami. W październiku
1941 roku Dom Sierot zmuszono do kolejnej
przeprowadzki. Nowym lokum stał się gmach
Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników

Handlowych i Przemysłowych przy ulicy Siennej 16
róg Śliskiej, skąd 5 lub 6 sierpnia 1942 roku
dr. Korczaka wraz ze Stefanią Wilczyńską,
personelem i dwustu sierotami wypędzono na
Umschlagplatz i wywieziono do obozu zagłady
w Treblince. Mimo szansy opuszczenia getta
Korczak pozostał ze swymi podopiecznymi do
końca. Ostatnią drogę Korczaka do Treblinki
opisał sekretarz Gminy Żydowskiej w Warszawie
Nachum Remba: „Na czele pochodu szedł Korczak.
Nie! Tego obrazu nigdy nie zapomnę. To nie był
marsz do wagonów, to był zorganizowany, niemy

protest przeciwko bandytyzmowi! W przeciwieństwie
do stłoczonej masy, która szła na rzeź jak bydło,
rozpoczął się marsz, jakiego dotąd nigdy nie było.
Wszystkie dzieci ustawiono w czwórki, na czele
Korczak z oczami zwróconymi ku górze trzymał
dwoje dzieci za rączki, prowadził pochód. Drugi
oddział prowadziła Stefania Wilczyńska, trzeci
– Broniatowska (jej dzieci miały niebieskie plecaki),
czwarty oddział – Szternfeld z internatu na Twardej.
Były to pierwsze żydowskie szeregi, które szły na
śmierć z godnością, ciskając barbarzyńcom spojrzenia
pełne pogardy”21.
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UL. KAROLKOWA RÓG SZARYCH SZEREGÓW
Kamienny krzyż ufundowany w 1921 roku
przez miejscową ludność na pamiątkę odzyskania
wolności ojczyzny.

K

iedy w 1920 roku do Warszawy
zbliżały się oddziały bolszewickie,
w społeczeństwie polskim nastąpiła
ogromna mobilizacja. Dziesiątki
tysięcy osób zgłaszało się do Armii Ochotniczej.
Formowały się oddziały studenckie, gimnazjalne,
harcerskie, robotnicze, a nawet kobiece. Zbierano
na cele wojenne biżuterię i ofiary pieniężne.
W dniach 13–15 sierpnia stoczono krwawe walki
w rejonie Radzymina i Ossowa. Atak z rejonu
dolnego Wieprza Grupy Uderzeniowej Naczelnego
Wodza Józefa Piłsudskiego przyniósł ostateczne
zwycięstwo i spowodował paniczny odwrót
nieprzyjaciela. Bitwa Warszawska, nazywana też
Cudem nad Wisłą, uznana została za osiemnastą
na liście przełomowych bitew w historii świata.
Jako wotum za uratowanie Polski przed „czerwoną
zarazą” oraz odzyskanie wolności po 123 latach
rozbiorów ludność spontanicznie stawiała
na ulicach i podwórkach kapliczki oraz krzyże.
Wiele z tych miejsc kultu zostało zniszczonych
w czasie okupacji i po wojnie. Krzyż przy
Karolkowej przetrwał zawieruchę wojenną,
Powstanie Warszawskie i trudne
czasy powojenne22.
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UL. KAROLKOWA 32
Na ścianie budynku tablica upamiętniająca
akcję oddziału Armii Ludowej „Czwartaków”
przeprowadzoną na wartownię niemiecką fabryki
Philipsa przy ulicy Karolkowej. Tablicę odsłonięto
w 1952 roku.

D

nia 17 kwietnia 1944 roku żołnierze
z kompanii AL „Czwartaków” pod
dowództwem Lecha Kobylińskiego
„Konrada” przeprowadzili udaną akcję
na wartownię niemiecką fabryki Philipsa przy
ulicy Karolkowej, zdobywając broń i amunicję.
Zginęło dwóch wartowników, zaś żołnierze AL
wyszli bez strat. Edwin Rozłubirski „Gustaw”,
jeden z uczestników akcji, wspominał: „Wzięło
w niej udział ośmiu chłopców: między innymi
«Konrad» – Lech Kobyliński, «Piotruś» – Bogusław
Strzelecki, «Jureczek» – Jerzy Olechniewicz, «Kazik»
– Kazimierz Ciechoński i ja. Wszyscy, oprócz mnie
i «Konrada», z pierwszej kompanii batalionu
«Czwartaków». Uzbrojeni byliśmy w pistolety kaliber
9 mm i granaty, a «Konrad» miał ponadto ukryty
pod płaszczem pistolet maszynowy.[...] Właściwa
akcja miała się rozpocząć w chwili wejścia
do wartowni «Jurka» i «Janka»› – Jana Safiańskiego.
[...] W chwili gdy «Jurek» i «Janek» wchodzą
do wartowni, «Kazik» lewą ręką chwyta za lufę
automatu werkschutza i podrywa ją do góry, prawą
zaś wymierza w jego kierunku pistolet. «Piotruś»
celuje do pozostałych dwóch werkschutzów, przy
drzwiach stoją z odbezpieczonymi pistoletami «Jurek»
i «Janek». [...] Grzmi seria wystrzałów, z sufitu
na głowy, na lufy pistoletów wymierzone w faszystów
sypie się tynk. «Kazik» strzela; werkschutz wali się

na ziemię wypuszczając z rąk automat. Automat jest
w rękach «Kazika». Tymczasem wewnątrz wartowni
panuje istne piekło, huczą wystrzały. Pozostali dwaj
werkschutze rzucili się na «Piotrusia». «Piotruś»
strzelił, raniąc jednego z nich. Gdy wymierzył
w stronę drugiego, parabellum zacięło się, zasypane
odlatującym z sufitu tynkiem. [...] Trzeba się wycofać.
Chłopcy wyskakują na ulicę, przebiegają obok mnie.
[...] Akcję wykonaliśmy błyskawicznie”23.
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UL. KAROLKOWA 32/34
Głaz upamiętniający pracowników Zakładów
Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych
im. Róży Luksemburg poległych w walce
z okupantem w latach 1939–1945. Obiekt,
ufundowany przez załogę ZWLE im. Róży
Luksemburg, odsłonięto 1 maja 1963 roku.

W

1922 roku przy ulicy Karolkowej
Polsko-Holenderska Fabryka
Lampek Elektrycznych założona
przez koncern Philips rozpoczęła
budowę fabryki. Rok później uruchomiono
produkcję żarówek. Z czasem zakład rozrastał się,
powstawały kolejne hale i budynki, w których
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zaczęto montować radioodbiorniki. Zmieniła
się także nazwa na Polskie Zakłady Philips SA.
W czasie II wojny światowej w zakładzie,
który przejęli Niemcy, produkowano aparaty
nadawczo-odbiorcze do okrętów podwodnych,
czołgów i samolotów. Kwitła także praca
konspiracyjna. „Zadania konspiracyjne były
niesłychanie różne, dlatego pracowałem
w Zakładach Philipsa, to był zakład zbrojeniowy
o specjalnym znaczeniu, zatrudniający ponad dwa
tysiące ludzi, po drugiej stronie ulicy Przyokopowej.
Podstawową produkcją zakładu były odbiorniki
i nadajniki radiowe, częściowo tylko na rzecz
gospodarki cywilnej, niemieckiej, natomiast

podstawową produkcją była produkcja aparatury
radiowej dla marynarki niemieckiej i lotnictwa.
Stąd też pracując na wydziale odbiorników, byłem
wciągnięty w akcję sabotażową. Sabotaż z naszej
strony polegał na tym, że wykonywaliśmy pewne
polecenia płynące z naszego centralnego laboratorium
Philipsa. Szefem laboratorium była postać
powszechnie znana, pan profesor Sołtan, późniejszy
twórca polskiej atomistyki, a w latach okupacji
on właśnie prowadził laboratorium Philipsa
i prowadził akcję sabotażową. Akcja sabotażowa
polegała na tym, że my pracując na taśmie, gdzie
była montowana aparatura dla łodzi podwodnych
czy też jednostek nawodnych Krigsmarine, łączyliśmy

poszczególne elementy posługując się tak zwaną
pastą lutowniczą. Tajemnicą tej pasty było to,
że pasta ta w warunkach morskich reagowała
w ten sposób, że aparatura przestawała pracować.
Po powrocie jednostki do portu wszystko było
w porządku. [...] mimo częstych kontroli, które
były w zakładzie, [...] nigdy nie stwierdzono
przyczyny” – wspominał Edmund Baranowski
„Jur”, żołnierz AK i powstaniec warszawski.
Po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy
wywieźli wyposażenie techniczne hal i część
personelu oraz spalili zabudowania fabryczne.
Po wojnie fabryka wznowiła produkcję.
Po połączeniu z Państwową Fabryką Lamp
Radiowych z Dzierżoniowa
powstało przedsiębiorstwo
państwowe pod nazwą
Zakłady Wytwórcze Lamp
Elektrycznych i Rtęciowych
im. Róży Luksemburg.
W latach dziewięćdziesiątych
budynki upadającego zakładu
zostały sprzedane i w 2011 roku
wyburzone24.

22

Miejsca pamięci na Woli – cz. II | 43

UL. KAROLKOWA 49
Tablice poświęcone pamięci Franciszka Władysława
Mazurkiewicza „Niebory”, dowódcy Batalionu
„Miotła” Zgrupowania „Radosław” i kpt. Witolda
Przyborowskiego „Kuleszy”, dowódcy kompanii
w Batalionie „Miotła”. Tablice, ufundowane
przez towarzyszy broni i ich rodziny, odsłonięto
w kwietniu 1981 roku.

M

ajor Franciszek Władysław
Mazurkiewicz „Niebora”,
brat podpułkownika Jana
Mazurkiewicza „Radosława”,
urodził się 1 października 1901 roku w Złoczowie.
W listopadzie 1918 roku uczestniczył w obronie
Lwowa, a potem w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 roku. Był współzałożycielem i inspektorem
Związku Strzeleckiego na teren województwa
nowogródzkiego. W latach 1935–1939 pełnił
funkcję aspiranta i podinspektora Straży
Granicznej, jednocześnie organizując tzw. dywersję
pozafrontową. W październiku 1939 roku dotarł
do Budapesztu, gdzie działał w wojskowej bazie
wywiadowczo-łącznikowej, mającej za zadanie
utrzymanie łączności z krajem. We wrześniu
1943 roku przybył do Warszawy. Początkowo
przydzielony do Oddziału IV (wyszkoleniowego)
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Kedywu Komendy Głównej AK, od wiosny 1944
roku był dowódcą Batalionu „Miotła”. Oddziałem
tym dowodził także w Powstaniu Warszawskim.
Poległ 11 sierpnia 1944 roku podczas ataku na
ulicę Stawki. Za walki w Powstaniu odznaczony
został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego
Virtuti Militari i pośmiertnie awansowany
do stopnia majora. W uzasadnieniu wniosku
awansowego napisano: „Za bohaterskie dowodzenie
oddziałem, zdobycie Monopolu, Nowolipek,
Fajfra (sic) i Stawek. Poległ prowadząc oddział do
szturmu na Stawki. Wykazał doskonałą postawę
d-cy i zasługuje na awans”. Pochowany jest na
Powązkach Wojskowych obok brata25.

K

apitan Witold Wincenty Przyborowski
„Kulesza” urodził się 22 stycznia
1917 roku w Warszawie. W 1938 roku
ukończył Państwową Wyższą Szkołę
Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga
i Rotwanda w Warszawie. Uczestniczył w kampanii
wrześniowej. Od jesieni 1939 roku działał
w konspiracji. Początkowo w Pułku „Baszta”,
następnie w oddziale dyspozycyjnym „Walerego”
(„Anatola”) włączonym w skład Kedywu
Komendy Głównej AK. Brał udział w licznych
akcjach sabotażowo-dywersyjnych. Od wiosny

1944 roku pełnił funkcję oficera operacyjnego
w nowo utworzonym Batalionie „Miotła”.
W Powstaniu Warszawskim walczył w „Miotle”,
a od 11 sierpnia w batalionie zapasowym „Igor”,
jako dowódca 2. Kompanii Saperów. Brał udział
między innymi w walkach o zdobycie i utrzymanie
kompleksu zabudowań Monopolu Tytoniowego
przy ulicy Dzielnej oraz w obronie zabudowań
kompleksu budynków garbarni Pfeiffera przy ulicy
Okopowej. Poległ 19 sierpnia 1944 roku podczas
bombardowania przy ulicy Długiej 23. Andrzej
Szafran „Piotrowski” wspominał: „Znów nalot.
Słyszymy świst nurkujących sztukasów, aczkolwiek
przytłumionych przez grube mury piwnicy. Gdzieś
obok pada i eksploduje bomba. A w parę sekund
później... Wrażenie podobne do tego, które przeżyłem
rano. Huku nie słychać, tylko potworny pęd
powietrza. Naokoło wszystko się wali. Straszliwy
kurz, kompletna ciemność. Kiedy kurz opadł,
stwierdziłem, że jedna część piwnicy jest wysoko
zasypana gruzem. Znajdował się tam «Kulesza»
wraz z grupą kilku osób. Już się ich nie uratuje...”.
Ekshumowany w 1945 roku i pochowany
w kwaterze Batalionu „Miotła” na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach. Odznaczony został
dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz najwyższym
polskim odznaczeniem wojskowym
– Orderem Virtuti Militari26.
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UL. KASPRZAKA 1/3, Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów
W ramach obchodów pięcioletniej rocznicy
nadania Gimnazjum imienia Szarych Szeregów
zasadzono Dąb Katyński i odsłonięto tablicę
pamięci starszego posterunkowego Bronisława
Dymko, więźnia obozu ostaszkowskiego
zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku
w Kalininie i pochowanego w Miednoje.

P

o agresji na Polskę 17 września 1939 roku
Sowieci wzięli do niewoli bądź aresztowali
od 240 do 250 tys. polskich jeńców,
w tym około 10 tys. oficerów Wojska
Polskiego. Wzięci do niewoli zostali przekazani
służbom bezpieczeństwa NKWD jako element
kontrrewolucyjny. Decyzję o wymordowaniu
polskich jeńców podjął osobiście Józef Stalin
na wniosek ludowego komisarza spraw
wewnętrznych ZSRS Ławrientija Berii.
W połowie marca 1940 roku Sowieci zaczęli
kompletować dokumenty przyszłych ofiar.
Ich sprawy były rozpatrywane bez aktu oskarżenia.
Pierwsze „listy śmierci” trafiły do obozów
w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie
na początku kwietnia 1940 roku. Polskich
jeńców przewożono z obozów do miejsc kaźni
– jeńcy z Kozielska byli transportowani
pociągami do Smoleńska, ze Starobielska
– do Charkowa, z Ostaszkowa – do Kalinina
(obecnie Twer). Jednocześnie przygotowywano
akcję „rozładowania” więzień tzw. Zachodniej
Białorusi i Zachodniej Ukrainy, w których
Sowieci przetrzymywali polskich oficerów
niezmobilizowanych we wrześniu 1939 roku,
urzędników państwowych i samorządowych.
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Według notatki z 3 marca 1959 roku szefa
KGB ZSRS Aleksandra Szelepina do Nikity
Chruszczowa ogółem rozstrzelano 21 857 polskich
jeńców wojennych i więźniów, z czego 7305 osób
przetrzymywanych w więzieniach tzw. Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Według polskich
historyków zginęła wówczas połowa ówczesnego
korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.
Wśród zamordowanych byli profesorowie uczelni
wyższych, inżynierowie, księża, lekarze, adwokaci,
urzędnicy, poeci, pisarze – elita intelektualna
Polski. Pod koniec życia były szef obwodowego
Zarządu NKWD w Kalininie Dmitrij Tokariew
złożył szczegółową relację na temat organizacji
i przebiegu mordu na ponad 6300 jeńcach
z obozu ostaszkowskiego. Zgodnie z jego
zeznaniami, jeńcy byli przewożeni ze stacji
kolejowej do więzienia wewnętrznego NKWD
w Kalininie przy ulicy Sowieckiej.
Z cel przechodzili do „czerwonej świetlicy”,
gdzie sprawdzano ich dane osobowe. Stamtąd
prowadzono ich do wygłuszonej wojłokiem
piwnicznej celi, gdzie byli mordowani strzałem
w tył głowy z pistoletu Walther. Funkcje
katowskie pełniło trzydzieści osób, ale najczęściej
Polaków mordował przysłany z Moskwy major
bezpieczeństwa państwowego Wasilij Błochin.
Funkcjonariusze NKWD okręcali głowy
zastrzelonych płaszczami, po czym ciała wywożono
samochodami ciężarowymi do przygotowanych
zawczasu dołów koło wsi Miednoje,
nieopodal dacz NKWD. Wśród zamordowanych
był starszy posterunkowy policji Bronisław Dymko
urodzony 24 marca 1890 roku w Kamieńsku.

Przez wiele lat był komendantem posterunku
w Kurozwękach pow. stopnicki,
skąd w maju 1939 przeniesiony został
do Komendy Powiatowej Policji
w Busku-Zdroju na stanowisko sekretarza.
We wrześniu 1939 r. aresztowany
przez Sowietów, został osadzony w obozie
jenieckim w Ostaszkowie, a następnie
przewieziony do Kalinina
i tam zamordowany27.
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UL. KASPRZAKA 17, Szpital Wolski
Na dziedzińcu szpitalnym postument
upamiętniający Szpital św. Ducha.

S

zpital św. Ducha ufundowała w XV wieku
księżna Anna Mazowiecka jako przytułek
dla najuboższych. Lecznicę wielokrotnie
przenoszono. Najpierw mieściła się przy
ulicy Piwnej, następnie przy ulicy Przyrynek
i Konwiktorskiej, a od 1861 roku aż do wybuchu
drugiej wojny światowej miała swoją siedzibę
przy ulicy Elektoralnej 12. Była to wówczas jedna
z najnowocześniejszych placówek szpitalnych
w Warszawie. Podczas obrony stolicy we wrześniu
1939 roku szpital został zbombardowany i na
początku 1941 roku został przeniesiony
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do opuszczonych pawilonów Szpitala
Starozakonnych przy ulicy Dworskiej
(obecnie Kasprzaka). Po wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej ponownie go przeniesiono
– tym razem do budynków Gminy Żydowskiej
na Pragę, a przy ulicy Dworskiej urządzono
niemiecki szpital wojskowy. W sierpniu 1944 roku
szpital mieszczący się w pawilonach Szpitala
Ujazdowskiego ewakuowano do Konstancina
pod Warszawę. Po zakończeniu wojny ponownie
wprowadził się do ocalałych pawilonów przy ulicy
Dworskiej i zmienił nazwę na Szpital Miejski nr 1.
W latach pięćdziesiątych do zabudowań dawnego
Szpitala Starozakonnych przeniesiono także Szpital
Wolski, który mieści się tu do dnia dzisiejszego28.

UL. KASPRZAKA 18/20
Pomnik Marcina Kasprzaka ustawiony na terenie
dawnych zabudowań Zakładów Radiowych im.
M. Kasprzaka. Obiekt odsłonięto 25 listopada
1975 roku. Nieopodal przy ulicy Kasprzaka róg
Karolkowej znajduje się kamień upamiętniający
Kasprzaka – w miejscu, gdzie stał dom, w którym
go aresztowano.

W

1950 roku ulicę Dworską
przemianowano na Kasprzaka
w nawiązaniu do faktu, że przy
ulicy Dworskiej 6 aresztowano
Marcina Kasprzaka, drukarza, działacza polskiego
ruchu robotniczego. Jako działacz Socjaldemokracji
Królestwa Polskiego i Litwy zorganizował
w Warszawie, początkowo przy ulicy Dzielnej,
później przy Dworskiej, tajną drukarnię.
Po przypadkowym odkryciu partyjnej drukarni 27
kwietnia 1904 roku i otoczeniu jej

przez żandarmerię, Kasprzak zabił strzałami
z rewolweru czterech żandarmów, a jednego
ranił. Został powieszony na stokach Cytadeli
Warszawskiej 7 września 1905 roku.
Jego śmierć wywołała w Warszawie powszechny
strajk polityczny29.
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UL. LUDWIKI 3

UL. LUDWIKI 6

Tablica na ścianie budynku, w którym
w latach 1939–1943 mieścił się Sztab Organizacji
Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”.
Tablicę odsłonięto w maju 1998 roku.

Projektowana tablica na ścianie budynku,
w którym przed wojną i w czasie okupacji
mieszkała Irena Sendlerowa, polska działaczka
społeczna, więźniarka Pawiaka, Sprawiedliwa
wśród Narodów Świata.

R

odowód konspiracyjny Powstańczych
Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” sięga
roku 1939. Dowódcą jednostki był
porucznik Jerzy Strzałkowski „Jerzy”.
Oddziały zostały scalone z Armią Krajową
w 1942 roku. W ramach akcji „Wachlarz”
oddelegowano na Wołyń grupę bojową
pod dowództwem podporucznika Michała Panasika
„Szczęsnego”. Po powrocie do Warszawy grupa
ta weszła w skład Batalionu „Miotła” i brała udział
w akcjach sabotażowo-dywersyjnych skierowanych
przeciwko okupantowi. W 1943 roku trzy kompanie
Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”
weszły w skład Pułku „Baszta”. W Powstaniu
Warszawskim POS „Jerzyki” walczyły początkowo
na Powiślu i Starym Mieście, po czym przeszły
kanałami na Żoliborz, skąd przedarły się do Puszczy
Kampinoskiej, podejmując walkę partyzancką30.
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I

rena Sendlerowa z domu Krzyżanowska
urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie.
Przed wojną studiowała polonistykę i działała
w Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie
wojny, jako pracownik Wydziału Zdrowia i Opieki
Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie,
pomagała mieszkańcom warszawskiego getta.
W 1943 roku Rada Pomocy Żydom „Żegota”
mianowała ją szefową Referatu do spraw
Dziecięcych. Razem ze swoimi współpracownikami
zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich
z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach,
domach dziecka i klasztorach. Po latach
wspominała: „Wyprowadzałyśmy dzieci, ja i moje
łączniczki, czterema drogami. Sposób pierwszy:
Samochód ciężarowy jeździł do getta z rozmaitymi
środkami czystości. Szoferem był pan Antoni

Dąbrowski, też razem ze mną pracujący w konspiracji.
W uprzednio umówionym miejscu w getcie
zabierał dziecko oraz mnie lub jedną z moich
łączniczek. Dziecko trzeba było bardzo dobrze ukryć
w samochodzie, w jakimś dużym pudle po środkach
czystości lub – niestety – w worku. [...] Drugim
sposobem wyprowadzania dzieci była zajezdnia
tramwajowa na terenie getta. Mąż jednej z moich
łączniczek był tramwajarzem. Tego dnia, kiedy miał
dyżur, przyprowadzałyśmy do niego dziecko.
On w pustym tramwaju umieszczał tę dziecinę
i dowoził w umówione miejsce po tzw. aryjskiej
stronie. Tam już czekałam ja lub moja łączniczka.
[...] Sposób trzeci: Niektóre domy w getcie graniczyły
piwnicami z domami zamieszkanymi przez Polaków.
Dalszy ciąg postępowania był taki sam.
Czwarta droga: Gmach sądu przy ulicy Leszno
znajdował się na terenie getta. Niektóre wejścia były
otwarte. Wchodziło się do tego gmachu od tyłu,
czyli od tzw. strony aryjskiej [...]. Drogą konspiracyjną
umożliwiano nam kontakt z dwoma woźnymi
w sądzie. Ci zacni i nad wyraz odważni ludzie
na umówiony znak otwierali nam drzwi po stronie
getta. Tędy z dzieckiem się wchodziło, a wychodziło
pod opieką tego zaufanego woźnego na stronę polską”.
Irena Sendlerowa uratowała w ten sposób blisko
2,5 tysiąca żydowskich dzieci. W październiku
1943 roku została aresztowana przez gestapo.
Dzięki staraniom polskiego podziemia wyszła
na wolność. Po wojnie pracowała w Zarządzie
Miejskim m.st. Warszawy oraz w Ministerstwie
Zdrowia. W 1965 roku została uhonorowana
przez izraelski instytut Yad Vashem medalem
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”,
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Rok 1943. Na ławce przy piaskownicy, na podwórku domu
przy ul. Ludwiki 6, gdzie mieszkała Irena Sendlerowa, siedzi
Barbara Jankowska (ta z prawej), również mieszkająca w tej
kamienicy, ze swoją ciotką Janiną Święcką. Za nimi widoczne są
ogródki warzywne w miejscu, gdzie przed wojną były trawniki.
Matka Barbary, Zofia Jankowska, przez pewien czas ukrywała
w swoim mieszkaniu Irenę Sendlerową po jej ucieczce z Pawiaka.
Zdjęcie z archiwum Barbary Jankowskiej-Tobijasiewicz

a w 2003 roku otrzymała Order Orła Białego.
W 2007 roku została nominowana
do Pokojowej Nagrody Nobla.
Zmarła 12 maja 2008 roku w Warszawie31.
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UL. MŁYNARSKA, mur cmentarza żydowskiego
Tablica na murze cmentarza w miejscu,
gdzie znajdowała się najbardziej na zachód wysunięta
część getta. Obiekt odsłonięto w listopadzie
2008 roku.

Z

chwilą zamknięcia getta wstęp
na cmentarz żydowski został znacznie
ograniczony. Wówczas tylko kilka razy
dziennie zwożono wózkami
na cmentarz ciała zmarłych lub zabitych w getcie.
Chaim Aron Kapłan pod datą 5 listopada
1941 roku zanotował: „Naziści nie ufają tym,
którzy odprowadzają zmarłych. Prawdę mówiąc,
mają podstawy do podejrzeń. Ogrodzenie cmentarne
graniczy ze stroną aryjską, dając tym samym
żydowskim i aryjskim szmuglerom szerokie pole
do działania. Odtąd więc ludziom żegnającym
swoich bliskich nie będzie wolno wejść na teren
cmentarza. Pozwoli im się dojść najdalej do bramy,
a potem już obcy towarzyszyć będą w drodze do
grobu”. Wkrótce pojawił się plan wybudowania
mostu nad ulicą Okopową, łączącego cmentarz
z gettem. Adam Czerniaków pisał: „Proponuje
się most przez Żelazną Bramę, przez Chłodną
wzgl[ędnie] szlaban na rogu Żelaznej i Chłodnej
i mury wzdłuż Chłodnej po obu stronach. Poza tym
na Okopowej z mostem przez Okopową na cmentarz.
Ostatnie należy jeszcze zmienić, bo zmarłych nie
będzie można przenosić przez most”. Projekt
wybudowania mostu nad ulicą Okopową nigdy
nie został zrealizowany. Na cmentarzu codziennie
chowano setki zmarłych ofiar niemieckiego
terroru. Kronikarz getta warszawskiego Emanuel
Ringelblum pisał: „Na cmentarz przychodzą stale
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różne grupy wycieczkowiczów (wojskowi, cywile),
większość nie okazuje Żydom żadnego współczucia.
Niektórzy zgoła uważają, że śmiertelność jest
za mała, inni robią różne zdjęcia fotograficzne.
Szczególne zainteresowanie wywołuje szopa, w której
leżą w ciągu dnia dziesiątki nieboszczyków. Byłem
dziś w tej szopie, to po prostu makabra. Pod osłoną
z czarnego papieru leży mnóstwo trupów, okrytych
strzępami odzieży, prawie jak w jatce. Nieboszczycy
to kościotrupy, widzi się tylko kości obciągnięte cienką
skórką”. Z czasem władze niemieckie wprowadziły
zakaz organizowania tego typu „wycieczek”.
W maju 1942 roku Emanuel Ringelblum
zanotował: „Na cmentarzu znajduje się wielki napis
niemiecki, głoszący, że Niemcom nie wolno zwiedzać
cmentarza. Przyczyna jest rzekomo natury sanitarnej,
w rzeczywistości chodzi o coś innego. Podczas [...]
odwiedzin Niemcy sami dyskutowali między sobą
o kwestii żydowskiej. Byli tacy, którym widok ofiar
hitlerowskiej polityki
eksterminacyjnej sprawiał
zadowolenie, byli jednak
i tacy, którzy wyrażali
swe oburzenie i nazywali
to «niemiecką kulturą».
Okazało się, że wycieczki
te fatalnie wpłynęły na
zwiedzających, dlatego
zakazano ich”32.
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UL. MSZCZONOWSKA 3/5
Monolit upamiętniający miejsce powieszenia
16 października 1942 roku dziesięciu więźniów
Pawiaka. Obiekt odsłonięto w 1962 roku.

W

nocy z 7 na 8 października
1942 roku oddziały saperskie
Okręgu Warszawa AK
przeprowadziły akcję
pod kryptonimem „Wieniec”. Saperzy w kilku
miejscach wysadzili tory kolejowe, blokując w ten
sposób na kilkanaście godzin warszawski węzeł
kolejowy. W odwecie tydzień później okupant
dokonał zbiorowej egzekucji. 16 października
1942 roku zabrano z Pawiaka pięćdziesięciu
mężczyzn i o świcie powieszono ich na
pięciu szubienicach ustawionych na dalekich
przedmieściach Warszawy i pod miastem, po
dziesięciu na każdej. Jedna z szubienic stanęła
na Woli obok przejazdu kolejowego przy ulicy
Mszczonowskiej. Pozostałe ustawiono na
Pelcowiźnie, w Szczęśliwcach, w Rembertowie
i w Markach. Była to pierwsza jawna egzekucja
dokonana w kilku punktach miasta. Tego samego
dnia na ulicach Warszawy pojawiło się
obwieszczenie, podpisane przez komendanta
Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa
Dystryktu Warszawskiego, następującej treści:
„W nocy z 7 na 8 października wysadzili komuniści
za pomocą materiałów wybuchowych linie kolejowe
koło Warszawy w powietrze. Za ten zbrodniczy czyn
zostało 50 komunistów powieszonych.
Dla bezpieczeństwa i dobra ogólnego zwraca się
społeczeństwu polskiemu uwagę, żeby przy najlżejszym
podejrzeniu podobnego czynu zawiadomili najbliższy

posterunek policji”. Wśród zamordowanych obok
działaczy Polskiej Partii Robotniczej znaleźli się
żołnierze Armii Krajowej i pracownicy Delegatury
Rządu RP oraz działacze innych organizacji
podziemnych33.
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UL. NOWOLIPKI 18, kościół św. Augustyna
W kościele przy wejściu tablica poświęcona pamięci
Polaków ratujących Żydów.

W

czasie II wojny światowej
kościół św. Augustyna znalazł
się w granicach getta. Niemcy
zamienili go na magazyn mebli
zrabowanych z żydowskich mieszkań. Później
mieściła się w nim stajnia. Była to jedna z niewielu
budowli ocalałych na terenie byłego getta. W czasie
Powstania Warszawskiego na wieży kościelnej
usytuowany był punkt obserwacyjny oraz gniazdo
niemieckiej broni maszynowej. 5 sierpnia 1944 roku
wieża kościoła została uszkodzona podczas szturmu
na obóz przy ulicy Gęsiej wystrzałem ze zdobycznego
czołgu przez żołnierzy Batalionu „Zośka”. Po upadku
Powstania Warszawskiego Niemcy podpalili dach
świątyni.
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Wielu Polaków w czasie II wojny światowej czynnie
włączyło się w ratowanie Żydów, choć w myśl
niemieckich zarządzeń groziła za to kara śmierci.
Inaczej niż na Zachodzie, okupant stosował tu
wyjątkowo okrutną odpowiedzialność zbiorową
– wyrok śmierci wydawany był na całą rodzinę
osoby pomagającej Żydom. Akcja ta przebiegała
więc w warunkach skrajnego zagrożenia.
Za udział w niej wielu Polaków – zwłaszcza tych
ukrywających uciekinierów z getta – zostało
zamęczonych, zastrzelonych lub powieszonych.
Na początku grudnia 1942 roku w strukturach
Polskiego Państwa Podziemnego powstała
Rada Pomocy Żydom o kryptonimie „Żegota”,
kontynuująca działalność założonego kilka miesięcy
wcześniej Tymczasowego Komitetu Pomocy
Żydom. Jednym z jej najważniejszych zadań było
wynajdywanie schronienia dla zbiegłych z getta
Żydów, zapewnienie ukrywającym się fałszywych
dokumentów oraz wsparcie finansowe.
Szczególną opieką otaczano dzieci, umieszczając
je nie tylko w polskich rodzinach, ale też
w publicznych domach sierot, klasztorach

i internatach. Symbolem pełnej zaangażowania
postawy jest postać nominowanej do Pokojowej
Nagrody Nobla Ireny Sendlerowej,
która z narażeniem życia wyprowadziła z getta
2,5 tys. dzieci. Wśród 25 271 osób odznaczonych
medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
znalazło się 6 454 Polaków (stan na 1 stycznia
2014 r.), i z pewnością liczba ta nie jest ostateczna.
Większość z tych osób nie była powiązana
ze strukturami „Żegoty”34.
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UL. OBOZOWA 76
Tablica na ścianie budynku poświęcona pamięci
mieszkańców osiedla im. Stefana Żeromskiego
na Kole, którzy zginęli w wyniku niemieckich
bombardowań 1 i 25 września 1939 roku.
Tablicę, ufundowaną przez mieszkańców osiedla,
odsłonięto w 1948 roku.

W

arszawa od pierwszego dnia wojny
była jednym z głównych celów
niemieckich ataków z powietrza.
Pierwsze bomby spadły na miasto
1 września o świcie. Bombardowano głównie
peryferia miasta, przede wszystkim lotnisko na
Okęciu oraz osiedla mieszkalne na Rakowcu i Kole.
W sprawozdaniu z działalności Straży Ogniowej
1 września 1939 roku czytamy: „Po południu sekcja
10 sierż. Górskiego i sekcja 18 S. Kruka wyjeżdżała
na Koło, gdzie bomba burząca zniszczyła jeden cały
i połowę drugiego bloku mieszkalnego przy ul. Oboźnej
78. Pod gruzami 2-piętrowego domu było kilka osób
zabitych. 11 osób uratowano. Pod gruzami, pod
skrzyżowanymi belkami leżała kobieta z martwym
dzieckiem na ręku. Prawie pół godziny trwała akcja
zmierzająca do uratowania jej”. Pięć dni później
na spowitą dymami pożarów stolicę uderzyły
pierwsze niemieckie oddziały zmechanizowane,
które poniósłszy dotkliwe straty wycofały się. Liczba
obrońców stale wzrastała, dochodząc ostatecznie do
120 tys. żołnierzy. Mimo to przewaga wroga była
druzgocąca. Niemcy nie potrafili jednak zdobyć
miasta szturmem, wzmogli więc ostrzał artyleryjski
i bombardowania lotnicze. W ogniu stanęły całe
dzielnice mieszkalne, zabytki, budynki użyteczności
publicznej, a nawet szpitale. 25 września,
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po całonocnym ostrzale artyleryjskim, Niemcy
rzucili do ataku ponad 400 bombowców;
aż do zmroku trwało nieustanne bombardowanie
miasta. Bombardowano głównie centrum stolicy,
ale peryferia miasta, w tym Koło, również poniosły
dotkliwe straty. Był to najcięższy dzień dla obrońców
stolicy. Ludność Warszawy nazwała ten dzień „lanym
poniedziałkiem”, ponieważ bomby leciały z nieba
niczym deszcz. Miasto płonęło, brakowało wody
do gaszenia pożarów, na ulicach zalegały zwłoki
ofiar, których nie nadążano grzebać. Tego dnia na
Warszawę spadło 560 ton bomb burzących
i 72 tony zapalających. Tysiące ludzi utraciło
dobytek i dach nad głową. 28 września wobec braku
amunicji i tragicznego położenia ludności Warszawa
skapitulowała. Straty wśród ludności wyniosły
10 tys. zabitych i około
50 tys. rannych,
wojska – 2 tys. poległych
i około 16 tys. rannych.
Zniszczeniu uległo
10 procent zabudowy
miasta35.
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UL. OBOZOWA 85
Popiersie Stefana Żeromskiego umieszczone
na kamiennym cokole przed Dzielnicowym
Ośrodkiem Kultury. Rzeźbę odsłoniła córka pisarza
w 1984 roku.

U

roczystość odsłonięcia pomnika była
połączona z nadaniem imienia pisarza
pobliskiemu Ośrodkowi Kultury.
Żeromski znacznie wcześniej został
również patronem osiedla, na terenie którego
stoi pomnik. Osiedle wybudowano w 1935 roku
z inicjatywy Towarzystwa Osiedli Robotniczych.
Budynki przy ulicy Obozowej, choć skromne,
zdawały się być wówczas ucieleśnieniem
wymarzonej przez Żeromskiego idei „szklanych
domów”. Projektanci rozwiązali układ osiedla
w sposób wówczas nowatorski, stawiając bloki
luźno i zapewniając między nimi dużo przestrzeni,
zieleni i światła. Osiedle przetrwało wojnę,
zachowując do dziś wszelkie walory przemyślane
przez architektów36.
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UL. OGRODOWA 10/26
Tablica pamiątkowa na ścianie budynku, w którym
w latach 1911–1942 mieszkał Józef Lewartowski,
działacz rewolucyjny, w okresie okupacji
organizator Polskiej Partii Robotniczej i ruchu
oporu w warszawskim getcie.

J

ózef Lewartowski (właściwie Aron
Finkelstein) urodził się 10 maja 1895 roku
w Bielsku Podlaskim w rodzinie
rzemieślniczej. Ukończył cztery klasy
żydowskiej szkoły początkowej i dwie klasy
gimnazjum. W 1911 przerwał edukację i rozpoczął
pracę jako urzędnik. Następnie pracował
przy budowie dróg. W 1918 roku wstąpił
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do Żydowskiej Socjaldemokratycznej Partii
Robotniczej „Poalej Syjon”. Kiedy
w 1920 roku Armia Czerwona zajęła Bielsk
Podlaski, został członkiem Tymczasowego
Komitetu Rewolucyjnego Polski z zadaniem
organizacji organów władzy radzieckiej w powiecie
bielskim. Po wycofaniu się wojsk sowieckich
przedostał się do Białegostoku, a stamtąd do
Warszawy. Następnie wstąpił do Komunistycznej
Partii Robotniczej Polski. Z jej ramienia powołany
został do Centralnego Biura Żydowskiego,
gdzie współorganizował akcje antysyjonistyczne
i antyklerykalne. Był jednym z organizatorów
Żydowskiej Spółdzielni Wydawniczej „Życie”,
wydającej literaturę propagandową. Po trzyletnim
pobycie w więzieniu nielegalnie wyjechał do
Moskwy, gdzie pracował w Polsko-Nadbałtyckim
Sekretariacie Krajowym Międzynarodówki
Komunistycznej. Po powrocie do Polski,
w 1933 roku brał udział w organizowaniu
strajku generalnego robotników przemysłu
włókienniczego w Łodzi i Białymstoku. W obawie
przed aresztowaniem wyjechał do Moskwy. Został
członkiem Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Partii „bolszewików”. Po powrocie do kraju
w 1934 ponownie został aresztowany i skazany
na 12 lat więzienia (karę skrócono do 6 lat).
Po wybuchu wojny wyszedł na wolność. Przedostał
się do Białegostoku, gdzie został dyrektorem
fabryki włókienniczej. Pod koniec 1941 roku
wrócił do Warszawy. Trafił do getta, gdzie był
jednym z organizatorów Polskiej Partii Robotniczej
i ruchu oporu. Zginął na terenie getta 25 sierpnia
1942 roku zastrzelony przez gestapo37.

UL. OGRODOWA 42/44, Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Barbary Czarnowskiej
Tablica upamiętniająca patronkę szkoły Barbarę
Bronisławę Czarnowską, pierwszą kobietę żołnierza
w dziejach polskiej regularnej armii, bohaterkę
powstania listopadowego, odznaczoną Orderem
Virtuti Militari i Gwiazdą Wytrwałości.

B

arbara Bronisława Czarnowska urodziła
się w 1810 roku w Strudze pow. błoński.
Pochodziła z niezamożnej rodziny
szlacheckiej o tradycjach patriotycznych.
Jej rodzice dzierżawili niewielki majątek nieopodal
Warszawy. W przededniu wybuchu powstania
listopadowego dziewiętnastoletnia wówczas Barbara
przybyła do Warszawy. Ogarnięta entuzjazmem,
wymogła przyjęcie w szeregi 1. Pułku Jazdy
Augustowskiej. Tym samym po raz pierwszy
w dziejach polskiej służby wojskowej kobieta została
przyjęta w szeregi regularnej armii. Początkowo
pełniła obowiązki adiutanta i pracowała w kancelarii
pułku, ale we wrześniu 1831 roku brała już udział

w obronie Warszawy. Pułk Czarnowskiej walczył
w pobliżu rogatki jerozolimskiej. Za udział w bitwie
pod Sierpcem została odznaczona Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari i otrzymała
stopień podoficerski. Po latach wspominała:
„Ten entuzjazm był wyższym ponad wszystko. Ja tak
kochałam ojczyznę jak samego Boga”. Goszczona przez
rodaków w zaborze pruskim, po paru latach dopiero
wróciła do Królestwa, gdzie w 1836 roku wyszła
za mąż za Kazimierza Zakrzewskiego, właściciela
majątku we wsi Żaby pod Błoniem. Kilka lat
potem owdowiała. Z drugim mężem, Stanisławem
Żbikowskim, przeniosła się do Warszawy, gdzie na
Starym Mieście nabyła kamienicę „Pod Lwem”.
Była dobrze znana wszystkim mieszkańcom Starówki
ze swojej działalności dobroczynnej. Zmarła
w październiku 1891 roku. Pochowana została
na cmentarzu powązkowskim w kwaterze
29 w pobliżu III bramy38.
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UL. OKOPOWA 49/51, cmentarz żydowski
Na cmentarzu żydowskim znajduje się kilka
pomników upamiętniających głównie pomordowanych
w czasie II wojny światowej. Przy kwaterze
nr 72 znajduje się pomnik Janusza Korczaka
z dziećmi dłuta Mirosława Smorczewskiego,
odsłonięty 28 października 1982 roku. Kolejny
pomnik, kształtem przypominający mur getta
z drutem kolczastym, upamiętnia dzieci – ofiary
Holocaustu. Pomnik, ufundowany przez Jacka
Eisnera, dziecko getta, odsłonięto w 1993 roku.
Pozostałe pomniki poświęcono żołnierzom
i oficerom Wojska Polskiego poległym w obronie
Warszawy w 1939 roku, Żydom oficerom WP
zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku
w Katyniu, Kalininie i Charkowie oraz Żydom
żołnierzom i oficerom WP, bojownikom ruchu
oporu poległym w walce z okupantem w czasie
II wojny światowej.

C

mentarz żydowski na Woli zajmuje
obszar ponad 33 hektarów. Założony
w 1806 roku jest jednym z największych
cmentarzy żydowskich na świecie. Jest
miejscem spoczynku osób, które znane są zarówno
w historii narodu żydowskiego, jak i w historii
Warszawy i Polski. Spoczywają tu między innymi:
Szymon Askenazy, Adam Czerniaków, Ludwik

Hirszfeld, Estera Rachela Kamińska, Chaim Zelig
Słonimski, Ludwik Zamenhof i Hipolit Wawelberg.
Do dziś zachowało się blisko 170 tysięcy nagrobków
i mogił. W czasie II wojny światowej pochowano
na nim tysiące zmarłych ofiar niemieckiego terroru,
zamordowanych mieszkańców getta oraz poległych
powstańców getta warszawskiego. „Nadejdzie dzień,
że Żydzi postawią pomnik tu, gdzie w zbiorowych
grobach zostali na zawsze złożeni ich bracia.
Pojedyncze groby tych, którym się wiodło za życia
i w śmierci, ulegną zapomnieniu, ale te duże, zbiorowe
bratnie mogiły pozostaną na zawsze narodowym
dziedzictwem. To tutaj są pochowani nasi «nieznani
żołnierze», których powinniśmy czcić i pamiętać”
– pisał Chaim Aron Kapłan, nauczyciel i pisarz,
autor hebrajskich podręczników szkolnych,
zgładzony wraz z żoną w Treblince. Po likwidacji
getta Niemcy wysadzili w powietrze wszystkie
budynki znajdujące się na terenie cmentarza, w tym
okazałą synagogę cmentarną. W pierwszej połowie
sierpnia 1944 roku teren cmentarza stał się polem
zaciętych walk powstańców z batalionów „Zośka”
i „Parasol”39.
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UL. OKOPOWA 55A, Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
Tablica pamięci wychowawców i wychowanków
I Miejskiej Szkoły Zawodowej im. Konarskiego
poległych w obronie ojczyzny. Kolejne tablice
upamiętniają osobę harcmistrza Alojzego Pawełka
oraz patrona szkoły Michała Konarskiego. W szkole
znajduje się także tablica pamiątkowa Koła
Absolwentów Szkół im. Konarskiego.

I

Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie
została ufundowana z zapisu Michała
Konarskiego (1784–1861), pedagoga
i literata, który większość swojego majątku
zapisał na cele społeczne i kulturalno-oświatowe.
Szkołę otwarto w 1885 roku przy Nowym Mieście
4, a pięć lat później przeniesiono ją na Leszno 72.
W 1915 roku szkoła uzyskała miano I Miejskiej
Szkoły Rzemieślniczej im. Michała Konarskiego.
Po II wojnie światowej tradycje szkoły przejął
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
przy ulicy Okopowej40.
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UL. OKOPOWA, mur cmentarza żydowskiego
Na murze cmentarza tablica upamiętniająca
przebieg granic getta. Tablicę odsłonięto
w listopadzie 2008 roku.

W

grudniu 1941 roku cmentarz
żydowski wraz z sąsiednim
boiskiem stadionu „Skra”
wyłączono z granic getta.
„Stworzenie getta w Warszawie spowodowało
demokratyzację Żydów w obliczu śmierci. Skończył
się poprzednio uznany porządek: biedacy na Pragę,
na Bródno, a bogaci na Powązki. Teraz wszyscy
mieli spoczywać obok siebie na Powązkach. Droga
na cmentarz dla zmarłych jest z pewnością rzeczą
obojętną. Jednak nie dla ich bliskich, jeszcze
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pozostałych przy życiu. Początkowo szła ona
długim, ale wygodnym szlakiem – przez Gęsią
aż do Okopowej. Niewielka, przylegająca do
cmentarza część tej ulicy należała do getta.
Tramwaje przejeżdżały szybko przez ten kawałek
żydowskiej dzielnicy, czasem widziało się jakieś
niemieckie auto. Wszystko to się zmieniło, gdy wraz
z redukcją powierzchni getta odpadła Okopowa.
Wacha stanęła przy samym wylocie Gęsiej. Cmentarz
znalazł się już po drugiej stronie. Żeby się doń
przedostać, jeśli się nie było nieboszczykiem, trzeba
było mieć przepustkę. Niedaleko mieścił się urząd,
gdzie te przepustki wydawano za odpowiednią
opłatą” – pisał Henryk Makower w Pamiętniku
z getta warszawskiego41.

UL. OSTROROGA RÓG OBOZOWEJ
Pomnik Electio Viritim upamiętniający Pole
Elekcyjne – miejsce wyborów królów polskich
w latach 1575–1764. Obelisk, autorstwa
Stanisława Michalika, odsłonięto w 1997 roku,
w 400-lecie stołeczności miasta Warszawy.

P

o bezpotomnej śmierci w 1572 roku
Zygmunta Augusta, ostatniego króla
z dynastii Jagiellonów, w Warszawie zebrał
się sejm konwokacyjny, który określił
sposób, a także zasady wyboru króla.
Odtąd władcę miał wybierać ogół
szlachty. Pierwszy sejm elekcyjny,
na którym wybrano na króla
francuskiego księcia Henryka
Walezego, odbył się w 1573 roku
na prawym brzegu Wisły, pod
wsią Kamion. W 1575 roku na
polach między wsią Wielka Wola
a Warszawą odbyła się druga wolna
elekcja króla polskiego, na którego
wybrano księcia siedmiogrodzkiego
Stefana Batorego. Od tej chwili
wszystkie późniejsze elekcje,
aż do ostatniej w 1764 roku, miały
miejsce na Woli. Ogółem sejmy
elekcyjne zebrały się na Woli dziesięć
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razy. Wybrano na nich wspomnianego już Stefana
Batorego wraz z przeznaczoną mu na żonę Anną
Jagiellonką, Zygmunta III Wazę w 1587 roku,
Władysława IV w 1632 roku, Jana Kazimierza
w 1648 roku, Michała Korybuta Wiśniowieckiego
w 1669 roku, Jana III Sobieskiego w 1674
roku, Augusta II Sasa w 1697 roku, Stanisława
Leszczyńskiego w 1704 roku po raz pierwszy,
a w 1733 roku – po raz drugi oraz Stanisława
Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Poczynając
od 1587 roku na każdą elekcję stawiano dla
senatu dużą drewnianą szopę, wcześniej był to
ogromny namiot. Nieopodal szopy znajdował się
plac rycerski, gdzie toczono obrady pod gołym
niebem. Zarówno szopę, jak i plac rycerski otaczał
wał z fosą, czyli okop. Służył on utrzymaniu
porządku i bezpieczeństwa oraz wyznaczał
miejsce, gdzie miał być dokonany akt nominacji
władcy. W pieśni Michał Korybut, zamieszczonej
w Śpiewach Historycznych autorstwa Juliana Ursyna
Niemcewicza, czytamy:
„Jest pod stolicą włość nazwiskiem Wola,
Głośnie w dziejach naszych znana;
Tam się otwarte pasmem ciągną pola,
Tam szlachta polska zebrana.
W ogromnej szopie starsze ojców plemię,
Na dzielnych koniach powiaty i ziemie,
Gdzieś rzucił okiem, tysiąców tysiące
Szyki rycerstwa stawały;
Proporce, farby różnymi błyszczące,
Z powiewem wiatru igrały;
W zbrojach, jak gdyby lud walczyć gotowy,
I rżenie koni, i gwar tłumnej mowy” 42.
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SKWER ALOJZEGO PAWEŁKA
W lutym 1989 roku na wniosek Harcerskiego
Kręgu Seniorów „Twierdza” imieniem harcmistrza
Alojzego Pawełka nazwano skwer znajdujący
się u zbiegu ulic Brylowskiej i Prądzyńskiego.
Harcmistrza upamiętnia też tablica znajdująca się
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
przy ulicy Okopowej 55A.

A

lojzy Pawełek urodził się w 1893 roku
w Warszawie. Był jednym z pierwszych
harcmistrzów Związku Harcerstwa
Polskiego, autorem pierwszych
podręczników skautowych. W 1911 został
zastępowym jednego z pierwszych w Warszawie
zastępów skautowych, współorganizatorem drużyny
im. Juliana Ordona oraz jednym z założycieli 1.
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda
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Traugutta. Od 1912 roku prowadził również
drużynę skautową im. Michała Konarskiego.
Organizował też obozy skautowe i kursy
instruktorskie, a od 1921 roku redagował tygodnik
„Harcmistrz”. Był dyrektorem naukowym kursu
instruktorskiego Warszawskiej Komendy Chorągwi
w Kazuniu Polskim. W 1925 roku ukończył
studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim
i został wykładowcą, a następnie dyrektorem
naukowym Centralnej Wojskowej Szkoły
Gimnastyki i Sportowców w Poznaniu. Po
uzyskaniu tytułu doktora został asystentem
w Zakładzie Anatomii Centralnego Instytutu
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zmarł
śmiercią tragiczną w październiku 1930 roku.
Pochowany został na cmentarzu wojskowym
na Powązkach43.

UL. PROSTA RÓG TWARDEJ
Pomnik Ewakuacji Bojowników Getta
Warszawskiego odsłonięty w maju 2010 roku.

K

iedy było już wiadomo, że powstanie
w getcie dobiega końca, 8 maja
1943 roku w nocy kilkadziesiąt osób,
wśród nich powstańcy i kilkunastu
cywilów, zeszło do kanałów. Akcji przewodził
Symcha Ratajzer „Kazik”. Grupę poprowadzili
polscy kanalarze, współpracujący z Gwardią
Ludową. Marek Edelman tak wspominał
ewakuację: „W kanałach napotykamy wciąż
na zasieki, które porobili tu przewidujący Niemcy.
Włazy pozasypywane są gruzem. W przejściach
wiszą granaty, które przy dotknięciu natychmiast
wybuchają. Co pewien czas Niemcy wpuszczają gaz
trujący. W tych warunkach w kanale wysokim
na 70 cm, gdzie nie można się wyprostować, a woda
sięga do ust, czekamy 48 godzin na wyjście.
Co chwilę ktoś mdleje. Najbardziej męczy pragnienie.
Niektórzy piją gęstą, szlamowatą
wodę z kanału. Sekundy trwają
miesiące. 10 maja o godzinie
10 rano przed właz na ul. Prostej
róg Twardej zajeżdżają dwa
ciężarowe samochody. W biały
dzień bez żadnej prawie obstawy
[...] otwiera się klapa włazu
i jeden po drugim w oczach
zdumionego tłumu wychodzą
z czarnej jamy Żydzi z bronią
w ręku (w owym czasie już
sam widok Żyda jest sensacją),
nie wszyscy zdążą się wydostać.

Gwałtownie, ciężko zatrzaskuje się klapa włazu
– pełnym gazem odjeżdżają samochody”. Z kanałów
zdążyło wyjść jedynie około 40 osób. Przewieziono
ich ciężarówką do Łomianek. Niedługo potem
część z nich wpadła w ręce Niemców i została
zastrzelona we wsi Płudy44.
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UL. SIENNA 55/SIENNA 53
Ocalały fragment dwuipółmetrowego muru getta
z pierwszego okresu jego istnienia z tablicami
pamiątkowymi. W murze znajduje się mały ubytek
w postaci dwóch cegieł, które trafiły do Muzeum
Holocaustu w Waszyngtonie, gdzie znajduje się
kopia muru getta z ulicy Siennej 55. Zapomniany
relikt odnalazł po latach miłośnik Warszawy
Mieczysław Jędruszczak. Dzięki niemu mur trafił
do rejestru zabytków. 27 stycznia 2010 roku
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Holocauście na zachowanym fragmencie
muru wmurowano tablicę upamiętniającą przebieg
granic getta.

G

ranice getta często przebiegały między
posesjami i wykorzystywały wewnętrzne
mury oddzielające poszczególne domy
i podwórka. Tak było w przypadku
murów między ulicą Złotą i Sienną, stanowiących
południową granicę żydowskiej dzielnicy. Jan Mawult
w swoich wspomnieniach z getta warszawskiego
czystą i zadbaną ulicę Sienną nazywał Alejami
Ujazdowskimi. „Na Siennej jest sporo nowoczesnych
ładnych kamienic z centralnym ogrzewaniem. Sienna
była ulicą arystokracji żydowskiej. Szeroka ulica,
świeże powietrze, mało biedoty, mało żebraków, czysto
utrzymana – istna wyspa w getcie. Wieczorem mogliśmy
tam spotkać wymalowane, eleganckie panie, spokojnie
przechadzające się z pieskami, jakby nie było wojny.
Nie było tu ciasnoty, rejwachu, nerwowości getta.
Słowem, wyspa spokoju i przedwojennego dostatku
w getcie” – pisał twórca podziemnego archiwum getta
warszawskiego Emanuel Ringelblum. W połowie
września 1941 roku Ringelblum zanotował:
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„W ostatnich dniach stała się aktualna sprawa Siennej
i Śliskiej (odcinka, który graniczy z Sienną). Byłby to
jakby pierwszy etap likwidacji małego getta. Chodzi
o los ponad 100 000 Żydów, którzy – w warunkach
nadciągającej zimy – musieliby zabrać manatki
i przeprowadzić się do i tak już przepełnionego getta”.
Trzy tygodnie później Żydzi opuścili nieparzystą
stronę ulicy Siennej, którą wyłączono z granic getta.
Wówczas na środku Siennej wybudowano parkan
z drutu kolczastego, który odtąd stanowił południową
granicę getta. Posunięcie to było pierwszym etapem
na drodze do likwidacji „małego getta”. Adam
Czerniaków, przewodniczący Rady Żydowskiej,
pod datą 24 września 1941 roku zanotował: „Rano
Gmina. Potem u Auerswalda. Oznajmił, że Sienną po
nieparzystej stronie wyłącza się z ghetta. Jeszcze w tym
tygodniu. Co do reszty ghetta, to sprawa
jeszcze nie wyjaśniona. Załatwiać się ją
będzie strefami. Meble przewiezie się na
zarekwirowanych rykszach. Musimy dbać
o to, aby ludność nie zabierała drzwi
i okien. Zostaną udzielone pożyczki (?)
czy też zapomogi (?) na transport. Kto do
5 X 41 przewiezie swoje rzeczy, temu się
pozwoli przewieźć wszystko”45.
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UL. SIENNA 60/ŚLISKA 51, Wojewódzki Szpital Zakaźny im. Dzieci Warszawy
Na budynku dawnego Szpitala im. Bersohnów
i Baumanów (od strony ulicy Śliskiej)
umieszczono tablicę upamiętniającą postać
doktor Anny Braude-Hellerowej.
Tablicę odsłonięto w kwietniu 2001 roku.

S

zpital dla Dzieci przy ulicy Siennej powstał
w 1878 roku jako fundacja rodziny
Bersohnów i Baumanów dla najuboższych
żydowskich dzieci. W 1923 roku z powodu
trudności finansowych został zamknięty. Siedem
lat później staraniem dr Anny Braude-Hellerowej,
działaczki społecznej i radnej Warszawy, wznowił
swoją działalność. Od tego momentu aż do jego
likwidacji w sierpniu 1942 roku była jego lekarzem
naczelnym i ordynatorem oddziału niemowląt.
W getcie przewodniczyła Komisji Zdrowia i brała
udział w badaniach nad chorobą
głodową. Zginęła podczas
powstania w kwietniu
1943 roku, bestialsko
zamordowana w ostatnim
szpitalu getta przy ulicy
Gęsiej 6/8. Jej symboliczny
grób znajduje się na
cmentarzu żydowskim przy
ulicy Okopowej. Henryk
Makower w Pamiętniku z getta
warszawskiego pisał: „Na Siennej
znajdował się również szpital
dziecięcy Bersohnów i Baumanów,
gdzie co 2 tygodnie odbywały
się posiedzenia naukowe.
Przychodziłem tam również często

do dyrektor dr Braude-Hellerowej w sprawach komisji
zdrowia. W szpitalu czyściutko, wzorowy porządek,
ślicznie. Ale te biedne dzieci! Wymizerowane,
wychudzone albo też z rozdętymi przez obrzęki
głodowe twarzami, brzuchami i kończynami.
Kiedyś na tarasie – pięknym i słonecznym – zrobiłem
na wieczną pamiątkę kolorowe zdjęcia tych małych
męczenników. Wieczna pamiątka została w naszym
pokoju na Zamenhofa wraz z innymi rzeczami
i uległa zniszczeniu w płomieniach palącego się getta.
Jednego z tych wychudzonych chłopców nie zapomnę:
leżał nagi, wyciągnięty na łóżku szkielecik i sprawiał
wrażenie 70-letniego starca”46.
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UL. SKIERNIEWICKA RÓG WOLSKIEJ
Tablice upamiętniające polskich i żydowskich
robotników przymusowych niemieckiej fabryki
zbrojeniowej Waverma. Tablice odsłonięto
7 stycznia 2008 roku.

W

czasie II wojny światowej
w nieistniejącym dziś budynku
oddziału fabryki Ursus przy ulicy
Skierniewickiej 21, zamienionej
przez Niemców na fabrykę zbrojeniową Waverma,
pracowali żydowscy tokarze, prawdopodobnie
absolwenci i studenci warszawskich uczelni
technicznych, przyprowadzani pod strażą
z pobliskiego getta. Podczas akcji likwidacyjnej
getta dyrekcja zakładu próbowała uchronić
żydowskich pracowników przed śmiercią,
interweniując u władz niemieckich. Starania te nie
przyniosły rezultatu. Robotników wywieziono
do obozu zagłady w Treblince.
W lutym 1943 roku miejsce
ich zajęli uczniowie I Miejskiego
Gimnazjum Mechanicznego
im. Michała Konarskiego.
Dokonali oni sabotażu, wyrabiając
elementy do niemieckich okrętów
podwodnych według błędnych
rysunków technicznych. Inżynier
Jerzy Zacharzewski, jeden z ocalałych
robotników przymusowych,
absolwent I Miejskiego Gimnazjum
Mechanicznego, wspominał:
„W 1943 roku pracowaliśmy
przymusowo na dwie zmiany, w dzień
i w nocy, w budynku fabryki URSUS
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przy ulicy Skierniewickiej 21, zamienionej przez
Niemców na fabrykę zbrojeniową WAVERMA.
Byliśmy wtedy 17-letnimi chłopcami,
którzy jako tokarze ukończyli I Miejskie Gimnazjum
Mechaniczne im. Michała Konarskiego w Warszawie.
Na pięciu ciężkich tokarkach toczyliśmy części
do niemieckich okrętów podwodnych i min morskich.
W końcu sierpnia 1943 roku fabryka otrzymała
bardzo pilne zamówienie na wykonanie
3490 sztuk dużych pierścieni z wysokostopowej stali
chromowo-niklowej, prawdopodobnie do 793 okrętów
podwodnych. Gdy zaczęliśmy toczyć te pierścienie, od
razu zauważyliśmy, że na ich rysunku technicznym
francuski konstruktor z Societe Alsacienne
de Contructions Mecaniques umiejętnie
wprowadził błąd wymiarowy, przez co wewnętrzny
kształt pierścieni był nieco inny niż na rysunku.
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Błąd ten nie był łatwo zauważalny na obtoczonych
pierścieniach, jednak powodował zupełną
ich nieprzydatność. Nadawały się one tylko na złom.
Nikomu nic nie mówiąc o zauważonym błędzie
konstrukcyjnym, postanowiliśmy obtoczyć
jak najwięcej sztuk tych pierścieni, zanim Niemcy
zauważą ten błąd i poprawią rysunek. W tym celu
zwiększyliśmy wydajność pracy także ku radości
Niemców, pierścienie te obtoczyliśmy w ciągu
4 tygodni, zamiast w ciągu przewidzianych
5 tygodni. Udało się wykonać źle wszystkie
zamówione pierścienie, a Niemcy zauważyli błąd

dopiero przy odbiorze technicznym zamówienia.
Był to wielki i niezwykły sabotaż. Niemcy powtarzali
nam, że są to pierścienie do nowych okrętów
podwodnych i dlatego należy toczyć je szczególnie
dokładnie, zawężając nawet podane w rysunku
tolerancje wymiarowe. Warunek ten spełniliśmy.
[...] Podczas śledztwa prowadzonego przez Gestapo
wyszliśmy «obronną ręką». Tokarzy bowiem
zawsze obowiązują wymiary pokazane na rysunku.
W rezultacie rozstrzelany został kontroler rysunków
wydawanych na warsztat – volksdeutsch [...]”47.

Miejsca pamięci na Woli – cz. II | 69

AL. SOLIDARNOŚCI RÓG ŻELAZNEJ, Urząd Dzielnicy Wola
Na budynku urzędu dzielnicy tablica w miejscu,
gdzie przebiegała zachodnia granica getta.
Obiekt odsłonięto w 2008 roku.

U

zbiegu ulic Żelaznej i Leszno (obecnie
aleja Solidarności) znajdowała się
jedna z głównych bram wjazdowych
do getta. Tuż obok nad ulicą Żelazną
wybudowano drewniany most łączący z gettem
stojący po drugiej stronie ulicy gmach „Collegium”
(Leszno 84), mieszczący Urząd Pracy Rady
Żydowskiej. Był to już trzeci most dla pieszych
wybudowany w getcie. „Jest to miejsce, przez które
odbywał się cały ruch między północą a południem
getta. Już od początku istnienia dzielnicy żydowskiej
tu najwięcej było bicia i znęcania się. Kiedy
w listopadzie i grudniu 1940 miałem jeszcze przepustkę
na «stronę aryjską», chodziłem do dużego domu
narożnego na Lesznie 84, gdzie mieściło się kiedyś
«Collegium». [...] «Collegium» zostało przydzielone
Wydziałowi Pracy Rady Żydowskiej. Tam został
wydzielony lokal dla kursów lekarskich prowadzonych
przez docenta Zweibauma. Początkowo uczestnicy
kursów przechodzili obok wachy. Przejście było
oddzielone od «strony aryjskiej» drutem kolczastym.
Później zbudowano nad murkiem od strony Żelaznej
mostek łączący ulicę z pierwszym piętrem gmachu”
– pisał Henryk Makower. W październiku 1941 roku
w budynku szkolnym przy rogu ulicy Żelaznej 86/88
i Leszno 80/82 ulokowano filię Szpitala dla Dzieci
im. Bersohnów i Baumanów z ulicy Siennej.
Kierownikiem filii, która mogła pomieścić
do 400 chorych, została doktor Anna Braude-Hellerowa. „To były wielkie sale, zapewne dawne
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klasy szkolne, jakoś tak zbudowane wokół hallu,
identycznie na każdym piętrze. A w hallu stał długi stół
z szufladami i tam pisaliśmy historię chorób. I nawet
nie pamiętam, na którym piętrze była dyżurka lekarska,
chyba na parterze. [...] I jeszcze w takich oddzielonych
kawałkach hallu były dyżurki (?), boksy (?) pielęgniarek.
Na parterze była wielka sala czy wielki hall i tam
potem był ten «punkt chirurgiczny», gdzie znoszono
dzieci postrzelone przez Niemców «na wasze». A do
izby przyjęć i do kuchni, i do komory dezynsekcyjnej
wchodziło się jakoś od ogrodu, który wcale nie był
ogrodem, tylko zwykłym podwórkiem i to chyba były
sutereny. [...] W tych wielkich salach, na drewnianych
pryczach, na papierowych materacach, bez pościeli,
leżały dzieci przykryte takimi samymi papierowymi

materacami. A w kątach sal stały wiadra blaszane, bo
nie było ani basenów, ani nocników, a te dzieci miały
«durchfall» – krwawą biegunkę głodową i nie mogły
iść do ubikacji. Więc rano, jak się wchodziło, to te
wiadra się przelewały i było pełno na podłodze, i był
taki straszny zapach krwi i ropy, i kału” – wspominała
Adina Blady-Szwajger, lekarka w filii szpitala dla
dzieci. W połowie 1942 roku, podczas wielkiej akcji
likwidacyjnej, do gmachu przy ulicy Żelaznej róg
Leszna przeniesiono szpital zakaźny „Czyste” ze
Stawek oraz część szpitala dziecięcego, pozostającego
dotąd na Siennej. W połowie sierpnia 1942 roku
filia Szpitala dla Dzieci im. Bersohnów i Baumanów
została zlikwidowana, a chorych i część personelu
wywieziono do obozu zagłady w Treblince48.

45
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AL. SOLIDARNOŚCI 92/94
Głaz z tablicą upamiętniającą miejsce, w którym
przed wojną mieściło się Gimnazjum Męskie
„Collegium”. Tablicę ufundowali wychowankowie.

W

budynku na rogu Leszna 78
(potem 84) i Żelaznej
od 1930 roku działało Prywatne
Gimnazjum Męskie „Collegium”
(wcześniej mieściło się przy ulicy Żurawiej 49).
Szkołę założono w 1920 roku jako ośmioklasowe
gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa
Polskiego Szkół Średnich. Nowa siedziba szkoły
przy Lesznie była dużą kamienicą czynszową
o dwóch elewacjach frontowych, zbudowaną około
1910–1914 roku. „Collegium” zajmowało niemal
cały budynek. Na czterech kondygnacjach mieściły
się obszerne klasy i pracownie. Na pierwszym
piętrze znajdował się gabinet dyrektora a na drugim
sala gimnastyczna. „Na schodach piętra stał zawsze
nieruchomo woźny, pan Matulkiewicz (oczy i uszy
dyrektora), wpływając swą sylwetką uspokajająco na
temperamenty uczniów. Czasami stał także inspektor
Grauman. Sprawdzał, czy tarcze z numerem 89
są prawidłowo przyszyte do rękawów marynarek.
Sprawdzał również, czy któryś z uczniów nie nosi
krawata” – czytamy w książce Witolda Janusza
Foellera, opisującego dzieje szkoły. Do gimnazjum
uczęszczało około 500 uczniów, których uczyło
około 30 nauczycieli. Wiosną 1941 roku budynek
znalazł się w granicach getta i umieszczono w nim
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Urząd Pracy Rady Żydowskiej. Nad ulicą Żelazną
wybudowano drewniany most łączący budynek
z żydowską dzielnicą. Kamienica przetrwała
zagładę getta i Powstanie Warszawskie.
Po 1945 roku budynek pozbawiono dekoracji,
a w 1962 rozebrano w związku z poszerzaniem
ówczesnej al. Świerczewskiego (obecnie
al. Solidarności)49.

UL. STAWKI RÓG OKOPOWEJ
Pomnik granic getta w miejscu, gdzie mur getta
omijał garbarnię Temler i Szwede.
Dodatkowo w chodnik wmontowano żelbetowe
płyty upamiętniające przebieg granic getta.
Obiekt odsłonięto w listopadzie 2008 roku.

U

lice w getcie miały swoją hierarchię,
dzieląc je na miejsca nędzy i dostatku.
„Ulice getta znają swe hierarchie:
Sienna – to Aleje Ujazdowskie, kilka
drzew dodaje uroku, ładne domy, czysto. Grzybowska
– to pl. Teatralny, centrala władz, Leszno – to
Marszałkowska z jej ruchem, handlem i gwarem.
Reszta ulic nie zezwala na porównanie. Wołyńska
i Stawki – to Wołyńska i Stawki. Tu słońce cofa się
przerażone. Widzi ludzi jak widma, widzi dzieci
podobne do mar” – pisał Stanisław Gombiński
(Jan Mawult), policjant w warszawskim
getcie, zatrudniony w Kierownictwie Służby
Porządkowej50.

47
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UL. TOWAROWA RÓG GRZYBOWSKIEJ
Kamień upamiętniający miejsce, gdzie stał dom,
w którym mieszkał Konstanty Ildefons Gałczyński.
Obiekt odsłonięto we wrześniu 2005 roku.

K

onstanty Ildefons Gałczyński urodził
się 23 stycznia 1905 roku w Warszawie.
Jego ojciec pracował jako technik
drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej.
Matka była córką właściciela restauracji. Rodzina
Gałczyńskich kilkakrotnie zmieniała warszawski
adres, by w końcu osiąść na upamiętnionej
w liryku „Ulica Towarowa” Towarowej 54.
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Okolice Towarowej miały specyficzny charakter,
zupełnie odmienny od dzisiejszego. Tory i bocznice
kolejowe podchodziły niemal pod sam dom
Gałczyńskich. Poeta mieszkał tu z przerwami
do 1931 roku, kiedy to wraz z żoną Natalią
Awałow wyjechał do Berlina, gdzie objął posadę
w Konsulacie Generalnym RP. Kiedy w 1933 roku
wrócił do kraju, mieszkanie na Towarowej
róg Grzybowskiej było już sprzedane.
Po wojnie ulicę Towarową poszerzono o drugą
jezdnię, co spowodowało, że znaczna część domów
z parzystą numeracją zniknęła z planu Warszawy,

w tym również resztki zniszczonej podczas Powstania
Warszawskiego kamienicy przy Towarowej 54.
Obecnie stoi w tym miejscu okazały gmach Kolmexu51.

48
Ulica Towarowa
Tutaj wieczorem faceci grają na mandolinach
i ręką wiatru porusza ufarbowane wstążeczki.
W ogóle tu jest inaczej i gwiazdy są jak poprzeczki,
i jest naprawdę wesoło, gdy księżyc wschodzi nad kinem.
Anioły proletariackie, dziewczyny, wychodzą z fabryk,
blondynki smukłe i smaczne, w oczach z ukrytym szafirem;
jedzą pestki i piją wodę sodową niezgrabnie,
pierś pokazując słońcu, piękną jak lirę.
A kiedy wieczór znowu wyłoni się z mandolin,
a księżyc, co był nad kinem, za elektrownią schowa,
mgłami i alkoholem ulica Towarowa
rośnie i boli.
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UL. TWARDA RÓG ŻELAZNEJ I ZŁOTEJ
Pomnik granic getta w miejscu, gdzie od
16 listopada 1940 do 20 stycznia 1941 roku
znajdował się południowo-zachodni narożnik getta
oraz jedna z bram wjazdowych do niego.
Obiekt odsłonięto w listopadzie 2008 roku.

D

o 20 stycznia 1941 roku Niemcy
spośród dwudziestu dwóch bram
wjazdowych do getta (tzw. wach)
zamknęli sześć, wśród nich znalazła
się brama na rogu ulic Twardej, Złotej i Żelaznej.
W tym samym czasie miała również miejsce próba
odłączenia od getta pobliskiej ulicy Siennej wraz
z terenami położonymi na południe od niej. Kilka
miesięcy później, w październiku 1941 roku,
ulicę Sienną wyłączono z getta. Przewodniczący
Rady Żydowskiej Adam Czerniaków pod datą
27 września 1941 roku zanotował: „Rano Gmina.
Nadeszły dwa listy od Aeurswalda. W jednym
polecenie, aby Żydzi – zamieszkali po nieparzystej
stronie Siennej łącznie z Żydami z Twardej, Sosnowej
i Wielkiej na południe od Siennej – przenieśli się
do 5 X 41 na północ ghetta poza ulicę Chłodną”52.

49
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UL. WALICÓW 11
Tablica na budynku w miejscu, w którym w latach
1940–1942 znajdował się mur getta, dzielący ulicę
Waliców.

P

rzy ulicy Waliców 11 zachował się
fragment ściany dawnego gmachu
browaru, który był domem granicznym
getta. W czasie wojny po drugiej stronie
ulicy, w budynku Waliców 14, mieszkał żydowski

poeta, satyryk i aktor estradowy Władysław
Szlengel. Jego wiersze wygłaszane w kawiarni
„Sztuka” przy ulicy Leszno były szeroko
kolportowane i czytane w zamkniętej dzielnicy.
Najpopularniejszy poeta getta, nazywający siebie
„kronikarzem tonącym”, zginął w maju 1943 roku.
Po likwidacji „małego getta” ukrywała się tutaj
grupa Żydów, między innymi doktor
Edward Reicher53.

50
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UL. WOLSKA 140A, Reduta Wolska
Na terenie Reduty Wolskiej znajdują się
liczne miejsca pamięci, między innymi krzyż
upamiętniający śmierć generała Józefa Sowińskiego,
obrońcy Woli w 1831 roku. Nieopodal
na ścianie kościoła św. Wawrzyńca jest płaskorzeźba
przedstawiająca generała Sowińskiego,
autorstwa Romualda Zerycha. Oba obiekty
odsłonięto w 1928 roku. Są tu również groby
obrońców Reduty Wolskiej z 1831 i z 1939 roku
oraz liczne miejsca pamięci związane z tragicznymi
wydarzeniami z pierwszych dni sierpnia 1944 roku.
W fasadzie kościoła widnieją wmurowane kule
armatnie. Legenda głosi, że pochodzą one z czasów
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walk ze Szwedami, faktycznie jednak pochodzą
z okresu obrony reduty w 1831 roku.

R

eduta 56, zwana Redutą Wolską, Redutą
Sowińskiego lub Fortem Sowińskiego,
znajduje się u zbiegu ulic Wolskiej
i Redutowej. Wraz z kościołem
św. Wawrzyńca jest jedyną zachowaną budowlą
związaną z dawną wsią Wola. Cennym zabytkiem
jest również położony wewnątrz szańca cmentarz
prawosławny oraz cerkiew pw. św. Jana Klimka.
W czasie insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku
w miejscu tym utworzono fortyfikacje.

W 1831 roku stały się one głównym szańcem
wolskim oznaczonym numerem 56.
Prace przy jego budowie rozpoczęte w czerwcu
tego roku trwały praktycznie do dnia szturmu
wojsk rosyjskich. Dowódcą reduty mianowano
generała Józefa Sowińskiego, któremu wkrótce
powierzono dowodzenie obroną Woli. 6 września
1831 roku wojska rosyjskie pod dowództwem
Iwana Paskiewicza uderzyły na Wolę.
Wobec przygniatającej przewagi wroga obrońcy
Woli nie mieli żadnych szans. W miejscu, gdzie
najprawdopodobniej zginął generał Sowiński,
blisko sto lat później ustawiono kamienny krzyż.
W ramach represji popowstaniowych władze
carskie przekształciły kościół św. Wawrzyńca
w cerkiew Matki Boskiej Włodzimierskiej,
wokół której urządziły cmentarz prawosławny.
Konsekracja cmentarza odbyła się w dziesiątą

rocznicę toczonej tu bitwy. We wrześniu 1939 roku
w rejonie historycznej Reduty 56 bohatersko
walczyła 8. Kompania 40. Pułku Piechoty pod
dowództwem por. Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego.
Oddział ten dysponując niewielkimi siłami,
zatrzymał niemieckie uderzenie pancerne.
W przeddzień natarcia porucznik Pacak-Kuźmirski
odkrył w fabryce „Dobrolin” około sto beczek
terpentyny, które rozkazał ustawić przed barykadą
na ulicy Wolskiej. Gdy 9 września około
godz. 9.30 niemieckie czołgi znalazły się przed
barykadą, beczki podpalono. Czołgiści zaczęli
opuszczać płonące wozy. Walka trwała około
godziny i zakończyła się pogromem nieprzyjaciela.
Reduta poddała się dopiero wraz z kapitulacją
Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego
na terenie reduty miały miejsce masowe mordy
mieszkańców Woli54.
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UL. ZŁOTA 62
Ocalały fragment muru getta, na którym
umieszczono plan dzielnicy żydowskiej
wraz z tablicami pamiątkowymi.

O

statni z trzech ocalałych fragmentów
muru getta znajduje się w podwórzu
kamienicy przy ulicy Złotej 62.
Ten czterometrowy mur był
fragmentem południowej granicy getta w okresie
od 15 listopada 1940 do 20 listopada 1941
roku. W murze znajduje się ubytek w postaci
dwóch cegieł, które trafiły do Muzeum Yad
Vashem w Jerozolimie i do Muzeum Holocaustu
w Melbourne55.
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UL. ŻELAZNA 63 RÓG GRZYBOWSKIEJ
Na budynku dawnej fabryki maszyn rolniczych
„Duschik i Szolce” tablica w miejscu,
gdzie istniała jedna z bram wjazdowych do
getta. W chodnik wmontowano żelbetowe płyty
upamiętniające przebieg granic getta.
Obiekt odsłonięto w listopadzie 2008 roku.

P

rzy ulicy Żelaznej róg Grzybowskiej
w okresie od listopada 1940 do lutego
1942 roku mieściła się jedna z bram
wjazdowych do getta (tzw. wacha).
W lutym 1942 roku Niemcy podjęli decyzję
o pozostawieniu tylko czterech takich bram:
na rogu Grzybowskiej i Rynkowej, Leszno
i Żelaznej, Stawki i Dzikiej oraz przy ul. Nalewki
róg Świętojerskiej. Funkcjonowały jeszcze
cztery pomocnicze: na rogu Gęsiej i Okopowej,
na Sierakowskiej, przy Muranowskiej róg
Bonifraterskiej oraz na rogu Leszno i Przejazd.
Ludwik Hirszfeld w Historii jednego życia
tak opisał wjazdy do getta: „Mury posiadają parę
wylotów. U wylotów stoi straż, w miejscowej gwarze
«wacha». Składa się z kilku uzbrojonych Niemców,
z pogardą patrzących na tłum, z polskich policjantów
i usłużnych policjantów żydowskich, którzy, gdy nie
dość sprawnie się zachowują, dostają po twarzy.
Przy «wasze» od strony
dzielnicy chmary oberwanych
dzieci, po stronie aryjskiej
– tłumy gapiów patrzących
na widowisko. Te dzieci
to żywiciele dzielnicy.
Gdy Niemiec się odwraca,
przebiegają na drugą stronę,

gdzie zakupują trochę kartofli lub chleba, kładą
pod łachmanki i tą samą drogą starają się wracać.
[...] Ale często strażnik zdejmuje z ramienia karabin
i – strzela. Prosto w drobne ciałko dzieci.
Prawie codziennie – czy uwierzycie? – prawie
codziennie przyprowadzają do szpitala śmiertelnie
ranne dzieci”56.
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UL. ŻELAZNA 91
Tablica na fasadzie domu, w którym 18 września
1857 roku zmarł Karol Kurpiński, dyrektor Opery
Warszawskiej, zasłużony kompozytor i pedagog.
Tablicę wmurowano w 1957 roku.

K

arol Kurpiński urodził się
w 1785 roku we Włoszakowicach
koło Leszna Wielkopolskiego jako szóste
dziecko organisty tamtejszego kościoła
parafialnego. Od najmłodszych lat wykazywał
duże zdolności muzyczne, odziedziczone po ojcu
i matce pochodzącej z rodziny wielkopolskich
muzyków. Ojciec nauczył go gry na skrzypcach
i organach. W 1800 roku wyjechał do Moszkowa
koło Lwowa, gdzie zarabiał jako nauczyciel muzyki,
występując także w amatorskich kwartetach
smyczkowych. W 1810 roku przybył do Warszawy
i dzięki poparciu m.in. Józefa Elsnera został
zaangażowany na stanowisko drugiego dyrygenta
orkiestry opery Teatru Narodowego. Sławę
kompozytorską przyniosła Kurpińskiemu opera
Pałac Lucypera wystawiona w 1811 roku.
Zachwycony operą król saski Fryderyk August
polecił przetłumaczyć ją na język niemiecki,
natomiast kompozytora obdarował złotym
pierścieniem. Przez kolejne lata nadawał ton
życiu muzycznemu Warszawy, stając się jedną
z pierwszoplanowych postaci polskiego życia
muzycznego pierwszej połowy XIX wieku.
Jako kompozytor skoncentrował się głównie
na twórczości wokalnej operowej
i pieśniarskiej. W dowód uznania jego zasług
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i działalności kompozytorskiej car Aleksander
I mianował go nawet Mistrzem Kapeli Dworu
Królestwa Polskiego. Kurpiński położył również
ogromne zasługi w dziedzinie nauczania muzyki.
Był autorem kilku podręczników z zakresu historii,
teorii i estetyki muzyki, które zyskały w Polsce
sporą popularność. Po odejściu Elsnera został
od 1824 roku samodzielnym dyrektorem Opery
Narodowej i funkcję tę pełnił do 1840 roku.
Kurpiński nie wziął udziału w powstaniu
listopadowym, wspierał je jednak, wystawiając
opery patriotyczne,
pisząc pieśni powstańcze,
z których na szczególne
wyróżnienie zasługuje
słynna Warszawianka.
Pod koniec życia
zamieszkał w domu przy
ulicy Żelaznej, gdzie
zmarł w osamotnieniu na
gruźlicę gardła57.

UL. ŻELAZNA 103
Tablica na ścianie budynku, w którym zamęczono
tysiące Żydów warszawskiego getta. Tablicę
wmurowano w 1963 roku.

D

nia 22 lipca 1942 roku w warszawskim
getcie rozpoczęła się akcja deportacyjna
zwana Wielką Akcją, w wyniku
której do obozu zagłady w Treblince
wywieziono około 265 tysięcy Żydów. W budynku
przy ulicy Żelaznej 103 mieściła się siedziba

komendy SS tzw. Befehlstelle Sipo, która kierowała
akcją wysiedleńczą z getta. W gmachu znajdował
się również areszt i miejsce kaźni. Kilka dni
po wybuchu powstania w getcie, 23 kwietnia
1943 roku, grupa bojowników Żydowskiego
Związku Wojskowego pod dowództwem Natana
Szulca przedostała się tunelem z ulicy Karmelickiej
5 i podjęła próbę odbicia więźniów z gmachu przy
Żelaznej. Akcja zakończyła się niepowodzeniem,
a większość atakujących poległa58.

55
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UL. ŻYTNIA 39
Tablica na budynku przychodni upamiętniająca
Zofię Szlenkierównę, założycielkę Szpitala
Dziecięcego imienia Karola i Marii oraz
lekarzy, pielęgniarki i chorych zamordowanych
w Powstaniu Warszawskim na Woli. Tablicę
odsłonięto 15 maja 1989 roku.

F

undatorką Szpitala Dziecięcego imienia
Karola i Marii była Zofia Szlenkierówna
(1882–1939), pionierka pielęgniarstwa
świeckiego i filantropka. W okresie
międzywojennym była jedną z założycielek
i dyrektorką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.
Nazywano ją „polską Florence Nightingale”,
ponieważ pobierała nauki w londyńskiej
szkole należącej do tej pionierki nowoczesnego
pielęgniarstwa. Sporą część spadku odziedziczonego
po rodzicach, znanych warszawskich
przemysłowcach, przekazała na działalność
filantropijną, w tym na budowę wspomnianego
szpitala. Oddana w 1913 roku do użytku placówka
okazała się jednym z najnowocześniejszych szpitali
w Europie. Zofia Podgórska-Klawe, autorka
książki o szpitalach warszawskich, pisała: „Był to
pierwszy w Warszawie szpital z pełną, prawidłowo
zorganizowaną opieką pielęgniarską, 24 młode
wykwalifikowane pielęgniarki pełniły dyżury
na salach chorych, w ambulatoriach, w salach
zabiegowych i na salach operacyjnych. Personel
szpitalny, wliczywszy w to także lekarzy, otrzymał
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szczegółowy regulamin, w którym sporo miejsca
zajmowały przepisy dotyczące właściwego stosunku
do chorych dzieci i do ich rodziców”. Wybuch wojny
zastał Zofię Szlenkierównę ciężko chorą w jednym
z warszawskich sanatoriów. Zmarła 2 października
1939 roku. Sam szpital przetrwał zaledwie
trzydzieści lat. W pierwszych dniach Powstania
Warszawskiego doszło w nim do masowych
mordów dokonanych przez Niemców.
Natomiast budynki zostały całkowicie zniszczone
poza jednym pawilonem. W następnych latach
był on wielokrotnie przebudowywany i odnawiany.
Obecnie mieści się w nim przychodnia
stomatologiczna59.

Skwer im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego, OGRÓD SPRAWIEDLIWYCH
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Otwarcie pierwszego w Polsce Ogrodu
Sprawiedliwych odbyło się 5 czerwca 2014 r.
na Woli.

W



Ogrodzie Sprawiedliwych wyrosły
pierwsze drzewka upamiętniające
humanitarną działalność
Marka Edelmana, Magdaleny
Grodzkiej-Gużkowskiej, Jana Karskiego,
Antonii Locatelli, Tadeusza Mazowieckiego
i Anny Politkowskiej. Towarzyszące drzewkom

Miejsca pamięci na Woli – cz. II | 85

Skwer im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego, OGRÓD SPRAWIEDLIWYCH


kamienie opatrzone są inskrypcjami
wyjaśniającymi, za jaki czyn zostali uhonorowani.
Symboliczne kamienie odsłonili bliscy
uhonorowanych osób i członkowie Komitetu
Ogrodu Sprawiedliwych, m.in. Aleksander
Edelman – syn Marka Edelmana, synowie Tadeusza
Mazowieckiego, a także Maja Komorowska.
W zielonym zakątku Muranowa co roku wyrastać
będą drzewka dedykowane ludziom, którzy
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ratowali życie innych lub występowali
w obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu
i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów,
zbrodni przeciw ludzkości popełnionych
w XX i XXI wieku. Utworzony komitet z
nadesłanych kandydatur będzie wybierał trójkę
kolejnych Sprawiedliwych, którzy otrzymają
drzewka i pomniki w Ogrodzie. Kandydatury
nadsyłać może każdy zainteresowany.

Skwer im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego, OGRÓD SPRAWIEDLIWYCH
Pierwszy Ogród Sprawiedliwych powstał
jedenaście lat temu w Mediolanie, a jego twórcy,
we współpracy z licznymi organizacjami z różnych
krajów świata, doprowadzili do ustanowienia dnia
6 marca Europejskim Dniem Pamięci
o Sprawiedliwych.
Foto: Dom Spotkań z Historią,
autor: Tomasz Kubaczyk

Miejsca pamięci na Woli – cz. II | 87

Przypisy
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13
14

15

16

B. Kopka, Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa,
Warszawa 2007, s. 36, 119–121. Zob. też M. Trzcińska,
KL Warschau, Warszawa 2007.
M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2009,
passim; Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki
1982–1984, t. I, Warszawa 2009, s. 72.
Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego
6 IX 1939–23 VII 1942, oprac. M. Fuks, Warszawa 1983,
s. 222; B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie.
Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001, s. 99;
H. Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego październik
1940 – styczeń 1943, Wrocław 1987, s. 13–14.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 120, 133–134, 136, 138.
R.W. Bar, Księga Borowiczan, t. V, Brzesko 2004, s. 15–19,
51–52.
L. Podhorodecki, Cud nad Wisłą. Ossów 1920–2000,
Wołomin 2000, s. 46–48, 66; A.L. Szcześniak, Cud nad
Wisłą, Radom 2002, s. 21–23.
A. Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej, Warszawa 2009,
s. 192, 200, 203, 208, 213.
Sowieckiemu zniewoleniu – Nie. Harcerska druga konspiracja
(1944–1956), praca zbiorowa, Warszawa 2005, passim.
Encyklopedia „Solidarności”, t. I: Opozycja w PRL 1976–1989,
red. M. Łątkowska et al., Warszawa 2010.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 105.
Kronika powstań polskich 1794–1944, Warszawa 1994,
s. 296.
Encyklopedia Warszawy, red. S. Herbst, Warszawa 1975;
E. Szymański, Wiersze wybrane, Warszawa 1954.
H. Makower, op. cit., s. 189–190.
„Kurier Wolski”, 28 XI 1988, nr 14/315, s. 7; K. Mórawski,
Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich,
Warszawa 1989, s. 132; F. Blättler, Warszawa 1942. Zapiski
szofera szwajcarskiej misji lekarskiej, Warszawa 1982, s. 65–71.
Encyklopedia Warszawy..., s. 537; J. Kasprzycki, Korzenie
miasta. Warszawskie pożegnania, t. V: Żoliborz i Wola,
Warszawa 2004, s. 195–197.
W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 1939–1944,
Warszawa 1970, s. 337–339;
R. Domańska, Więzienie Gestapo. Kronika 1939–1944,
Warszawa 1978, s. 393–395.

88 | Miejsca pamięci na Woli – cz. II

17

18
19
20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

Ibidem, s. 344–349; Ibidem, s. 395, 402–404;
W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 2008,
s. 612–613, 626.
J. Kasprzycki, Korzenie miasta..., t. V, s. 231–232.
Encyklopedia Warszawy..., s. 546.
Z. Nicman, Generał brygady Jan Gorzechowski (1874–1948),
„Polska Zbrojna”, 1994, nr 13, s. 5; Kronika powstań
polskich..., s. 296.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 315–316; E. Ringelblum,
Kronika getta warszawskiego, Warszawa 1983, s. 603–607.
A.L. Szcześniak, op. cit., passim.
Czwartacy. Wspomnienia byłych żołnierzy szturmowego
batalionu AL im. „Czwartaków” (1943–1945), t. I, Warszawa
1964, s. 124–130.
Wywiad z Edmundem Baranowskim „Jurem”, Archiwum
Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.
A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej
1939–1944, t. II, Warszawa 1987, s. 126–127.
L. Niżyński, Batalion Miotła, Warszawa 1992, s. 199; Teczka
osobowa Witolda Przyborowskiego „Kuleszy”, zbiory MPW.
Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego,
praca zbiorowa, t. I, Warszawa 2006, s. 166; J. Tucholski,
Mord w Katyniu, Warszawa 1991, passim.
J. Kasprzycki, Korzenie miasta..., t. V, s. 217–218;
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 258–261.
J. Kasprzycki, Korzenie miasta..., t. V, s. 219; Polski Słownik
Biograficzny, t. XII, Wrocław – Warszawa – Kraków
1966–1967, s. 190–193.
M. Roguszewski, Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”
w latach 1939–1945, Bydgoszcz 1994, passim.
A. Mieszkowska, op. cit., passim.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 99; K. Mórawski,
Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich,
Warszawa 1989, s. 132; Adama Czerniakowa dziennik...,
s. 214; E. Ringelblum, op. cit., s. 288, 369.
W. Bartoszewski, 1859 dni..., s. 387; T. Strzembosz, Akcje
zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1983,
s. 216–220.
Polacy wobec Zagłady [w:] Zagłada Żydów Polskich w czasie
II wojny światowej. Teki edukacyjne IPN, Warszawa 2005,
s. 13.

Przypisy
35

36
37

38
39

40

41

42

43
44

45

Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie codzienne,
red. C. Grzelak, Warszawa 2004, s. 175, 479–480, 492;
K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa w latach 1939–1945,
Warszawa 1984, s. 24–39; Cywilna obrona Warszawy
we wrześniu 1939, red. S. Płoski, Warszawa 1964, s. 426.
J. Kasprzycki, Korzenie miasta..., t. V, s. 246–248.
Polski Słownik Biograficzny, t. XVII, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1972, s. 215–218.
Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Kraków 1938, s. 234–235.
L.M. Bartelski, Getto. Warszawskie Termopile 1943, Warszawa
1999, s. 162–164; K. Mórawski, op. cit., s. 124–132; J. Jagielski,
Niezatarte ślady getta warszawskiego, Warszawa 2008.
Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Wrocław –Warszawa
– Kraków 1967–1968, s. 469; http://www.konar.info/.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 99; K. Mórawski, op. cit.,
s. 132; H. Makower, op. cit., s. 181.
P.P. Jaworek, Królewska Wola. Tutaj wybierano królów,
Warszawa 2009, passim; Elekcje królów Polski w Warszawie na
Woli 1575–1764. Upamiętnienie pola elekcyjnego w 400-lecie
stołeczności Warszawy, red. M. Tarczyński, Warszawa 1997,
passim.
A. Pawełek, Harcerstwo na martwym tropie, Kraków 2014.
L.M. Bartelski, op. cit., 164; B. Engelking, J. Leociak, op. cit.,
s. 744–745.
Ibidem, s. 164; Ibidem, s. 97–98, 131; E. Ringelblum,
op. cit., s. 319, 324.

46
47
48

49

50
51

52

53

54

55
56

57

58
59

B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 265–269.
http://www.konar.info/.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 133, 269–271;
H. Makower, op. cit., s. 183–185.
J.S. Majewski, Leszno 78, potem 84 – Gimnazjum Collegium,
„Gazeta Wyborcza”, 22 V 2002.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 131.
J. Kasprzycki, Korzenie miasta, II 2: Śródmieście Północne,
Warszawa 1997, s. 52–53.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 91; Adama Czerniakowa
dziennik..., s. 218.
L.M. Bartelski, op. cit., s. 167; B. Engelking, J. Leociak,
op. cit., s. 529, 531–532, 570–571; W. Szlengel, Co czytałem
umarłym, Warszawa 1979, passim.
K. Mórawski, op. cit., s. 120; Kronika powstań polskich..., s.
296; Warszawa we wrześniu 1939..., s. 118;
A. Zawilski, Bitwy polskiego września, t. I, Warszawa 1972,
s. 285–286.
L. M. Bartelski, op. cit., s. 164.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 104; L. Hirszfeld,
Historia jednego życia, Warszawa 1957, s. 239.
Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1971, s. 281–283.
B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 125, 171.
J. Kasprzycki, Korzenie miasta..., t. V, s. 318–320.

Bibliografia
Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego
6 IX 1939–23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.
Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984,
t. I, Warszawa 2009.
Bar Roman Władysław, Księga Borowiczan, t. V, Brzesko 2004.
Bartelski Lesław Marian, Getto. Warszawskie Termopile 1943,
Warszawa 1999.
Bartoszewski Władysław, Warszawski pierścień śmierci
1939–1944, Warszawa 1970.
Bartoszewski Władysław, 1859 dni Warszawy, Kraków 2008.
„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, numer
specjalny (112–113).
Blättler Franz, Warszawa 1942. Zapiski szofera szwajcarskiej
misji lekarskiej, Warszawa 1982.
Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r., red. Stanisław
Płoski, Warszawa 1964.
Czwartacy. Wspomnienia byłych żołnierzy szturmowego
batalionu AL im. „Czwartaków” (1943–1945), t. I, Warszawa
1964.
Domańska Regina, Więzienie Gestapo. Kronika 1939–1944,
Warszawa 1978.
Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Warszawa w latach 1939–1945,
Warszawa 1984.
Elekcje królów Polski w Warszawie na Woli 1575–1764.
Upamiętnienie pola elekcyjnego w 400-lecie stołeczności
Warszawy, red. Marek Tarczyński, Warszawa 1997.
Encyklopedia Warszawy, red. Stanisław Herbst,
Warszawa 1975.
Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie.
Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001.
Hirszfeld Ludwik, Historia jednego życia, Warszawa 1957.
Jagielski Jan, Niezatarte ślady getta warszawskiego, Warszawa
2008.
Jaworek Patryk Paweł, Królewska Wola. Tutaj wybierano królów,
Warszawa 2009.
Kasprzycki Jerzy, Korzenie miasta, t. II: Śródmieście Północne,
Warszawa 1997.
Kasprzycki Jerzy, Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. V:
Żoliborz i Wola, Warszawa 2004.
Kindziuk Milena, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2009.
Konopczyński Władysław, Dzieje Polski Nowożytnej, t. I–II,
Warszawa 1986.
Kopka Bogusław, Konzentrationslager Warschau. Historia
i następstwa, Warszawa 2007.
Kronika powstań polskich 1794–1944, Warszawa 1994.

90 | Miejsca pamięci na Woli – cz. II

Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji
warszawskiej 1939–1944, t. II, Warszawa 1987.
Makower Henryk, Pamiętnik z getta warszawskiego październik
1940 – styczeń 1943, Wrocław 1987.
Maliszewska Izabella, Maliszewski Stanisław, Śródmieście
Północne. Warszawskie Termopile 1944, Warszawa 2000.
Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego,
praca zbiorowa, t. I, Warszawa 2006.
Mieszkowska Anna, Dzieci Ireny Sendlerowej, Warszawa 2009.
Mórawski Karol, Przewodnik historyczny po cmentarzach
warszawskich, Warszawa 1989.
Mórawski Karol, Oktabiński Krzysztof, Świerczek Lidia, Wola.
Warszawskie Termopile 1944, Warszawa 2000.
Nadolski Artur III, Pani Chłodna (opowieść o warszawskiej
ulicy), Warszawa 2008.
Nicman Zdzisław, Generał brygady Jan Gorzechowski
(1874–1948), „Polska Zbrojna”, 1994, nr 13.
Niżyński Leszek, Batalion Miotła, Warszawa 1992.
Podhorodecki Leszek, Cud nad Wisłą. Ossów 1920–2000,
Wołomin 2000.
Polski Słownik Biograﬁczny, t. IV, Kraków 1938.
Polski Słownik Biograﬁczny, t. XII, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1966–1967.
Polski Słownik Biograﬁczny, t. XIII, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1967–1968.
Polski Słownik Biograﬁczny, t. XVI, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1971.
Polski Słownik Biograﬁczny, t. XVII, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1972.
Ringelblum Emanuel, Kronika getta warszawskiego, Warszawa
1983.
Roguszewski Mirosław, Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”
w latach 1939–1945, Bydgoszcz 1994.
Strzembosz Tomasz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy
1939–1944,Warszawa 1983.
Szarota Tomasz, Okupowanej Warszawy dzień powszedni,
Warszawa 1973.
Szcześniak Andrzej Leszek, Cud nad Wisłą, Radom 2002.
Szlengel Władysław, Co czytałem umarłym, Warszawa 1979.
Trzcińska Maria, KL Warschau, Warszawa 2007.
Tucholski Jędrzej, Mord w Katyniu, Warszawa 1991.
Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie codzienne,
red. Czesław Grzelak, Warszawa 2004.
Zawilski Apoloniusz, Bitwy polskiego września, t. I, Warszawa
1972.

