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Odbyliśmy kilkanaście przejmujących spotkań z mieszkańcami Włoch, którzy sięgnęli pamięcią do
czasów Powstania Warszawskiego − do 1944 roku. Były to dla Nich bardzo bolesne wspomnienia. Blizny
się nie zagoiły. Rozmawialiśmy o Polsce, o Warszawie i o Włochach. Dziękujemy wszystkim, za te wspa−
niałe rozmowy, przepełnione miłością do Ojczyzny. Zrobimy wszystko, żeby je opublikować w całości.
Wszyscy mieszkańcy Włoch powinni być dumni, że mieszkają tu rodziny Burchardtów, Piechnów,
Mizerskich, Sobieszków, Chachajów, Godlewskich, Michnikowskich, Kaźmierczaków, Dewaldów,
Janców, Ostalskich, Rumpów, Szternów, Hondów, Oporskich, Grudników i setek innych wspaniałych ro−
dzin, dla których Polska znaczy Ojczyzna. Jesteśmy dumni, że żyjemy wśród Was. 

Tymczasem, przekazujemy mieszkańcom Włoch fragmenty odbytych rozmów, by znali korzenie i „ma−
łą Ojczyznę” − Włochy. 
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(...) 16 cz³onków mojej najbli¿szej rodziny na Woli
zginê³o ³¹cznie z ciotecznym bratem, który by³ powstañ-
cem. Zgin¹³ na Woli. Nie wiadomo nawet gdzie pocho-
wany. Wiedzieliœmy o tym bo babcia nasza nie wytrzy-
ma³a i chyba pod koniec sierpnia albo na pocz¹tku wrze-
œnia, wysz³a od nas z domu. Posz³a na Wolê szukaæ ro-
dziny. Mia³a dwie córki i trzech synów z rodzinami. Ze
strony ojca zginêli: matka, siostra z mê¿em.... itd. W su-
mie szesnaœcie osób. I proszê pani¹, wróci³a po tygodniu
z hiobow¹ wieœci¹. Przesz³a wszystkie ich miejsca za-
mieszkania. Puste. Zosta³a z³apana i osadzona w koœcie-
le œw. Wojciecha, gdzie Niemcy ju¿ zakoñczyli praktycz-
nie rozstrzeliwanie i palenie na Woli. W koœciele œw.
Wojciecha by³ (taki obóz, nie-obóz) punkt zatrzymañ -
ona im stamt¹d uciek³a. I przysz³a tu po tygodniu. Tro-
chê zd¹¿y³a opowiedzieæ i straci³a kontakt z nami. Z te-
go co widzia³a, z tego co zobaczy³a, wiedzia³a, ¿e ju¿ nie
ma ¿adnej szansy i nadziei na jakikolwiek ich powrót.
Dosta³a pomieszania zmys³ów. Nie znalaz³a nikogo. Za-
sta³a tam puste domy, puste rewiry. Z opowieœci w ko-
œciele wynika³o, ¿e ca³e rewiry ulic i budynki zosta³y ogo-
³ocone a ludzie wyprowadzeni na Wolsk¹ przed stanowi-
ska karabinów maszynowych. Trupy by³y palone w Par-
ku Sowiñskiego. Do ojca przyszed³ facet, który uciek³
spod stosu trupów z Parku Sowiñskiego. Relacjonowa³
rodzicom, a ja siê przys³uchiwa³em. Czy ¿ywych, czy
nie¿ywych rzucali na stos, oblewali benzyn¹ i podpalali.
RzeŸ to za ma³o powiedziane!!!! (...) 

(...) W jakie dni tygodnia by³ we W³ochach
targ? Od œwitu do nocy codziennie, nawet w niedzielê.
Jak siê sz³o do koœcio³a budy by³y pootwierane. Ludzie
robili zakupy w niedzielê. P³aci³o siê z³otówkami. Z³o-
tówka by³a z nadrukiem Generalna Gubernia itd. (...) 

(...) Przy okolicznych kapliczkach, które s¹ na tere-
nie Starych W³och codziennie o godz. 18 by³a zbiórka
mieszkañców. Chodziliœmy do tej na rogu ulicy Wyrzy-
skiej i P³u¿añskiej. Tu w czasie powstania by³y spotka-
nia, gdzie modliliœmy siê razem za bliskich w Warsza-
wie. Okoliczni mieszkañcy dbali o kwiaty, szarfy. Resz-
ta potem dochodzi³a. Tak by³o przez ca³y okres powsta-
nia. Wiedzieliœcie co siê dzieje w Warszawie? Oczy-
wiœcie. Sk¹d te wieœci przychodzi³y, kto to dostarcza³,
trudno powiedzieæ. W wielu przypadkach niektóre ka-
wa³ki granicy miasta nie by³y szczelne. Tu z kierunku
Warszawy mog³a siê pani swobodnie przemieœciæ. Je¿eli
ktokolwiek chcia³ uciec. Ale wiêkszoœæ pilnowa³a dobyt-
ku, pilnowa³a miejsca, mieszkania i zostawa³a u siebie.
(...) 

(...) Na bocznicy by³a zbiórka mieszkañców z ³apan-
ki we wrzeœniu 44. To by³o tu. Natomiast ca³y exodus
Powstañców i ludnoœci z Warszawy szed³ £opuszañsk¹
w kierunku Chrobrego. Wiem, ¿e czêœæ by³a goniona do
Salomei. Ale czy torami kolejki elektrycznej do Pruszko-
wa tego pani nie powiem. Pamiêtam, widzê ten t³um
id¹cy ulic¹ £opuszañsk¹. To mi stoi przed oczami. Sto-
j¹ce posterunki hitlerowskie by³y co piêædziesi¹t, co sto
metrów. To by³a trasa wyznaczona przez stoj¹cych hi-
tlerowców, wœród których ten t³um szed³ jeden za dru-
gim. Z g³owami opuszczonymi, prosz¹cy o wodê. Wy-
chodziliœmy z wiadrami wody, z kubkami. Kto chcia³ to
podchodzi³. Raz szwab reagowa³, raz nie reagowa³.
Raz goni³, raz nie. Podawaliœmy wodê i chleb przy sta-
cji Raków. Pogoda by³a taka jak dziœ. Ciep³o. T³um
przybity, zmêczony. Nikt nie próbowa³ uciekaæ. Miêdzy
budynkiem, a maszeruj¹cym t³umem by³o jakieœ 20 me-
trów. Ka¿dy móg³ siê od³¹czyæ, ale nikt nie próbowa³
uciekaæ. Po prawej i po lewej by³y puste pola. Ros³o ¿y-
to i trawa. W paŸdzierniku? Przecie¿ nic nie by³o po-
sprz¹tane, dziewczyno. Wszystko by³o na polu. Zaro-
œniête zielskiem, zbo¿em, krzakami. Myœlê, ¿e rozpacz
przegranej Powstania....... Nie, nie silê siê w tej chwili
na podsumowania. Ja bym ucieka³. (...) 

(...) Mieliœmy fragmentaryczne informacje o obo-
zach zag³ady. Ktoœ uciek³, ktoœ powiedzia³ o Oœwiêci-
miu. O Majdanku, o obozach. O Katyniu wszyscy
wiedzieli, bo prasa niemiecka tr¹bi³a o tym. Niemcy
podali informacje o morderstwach dokonanych przez
Rosjan. (...) 

(...) Czy ludzie, którzy opuszczali Warszawê
wiedzieli, ¿e id¹ na œmieræ? Nie, oni w to nie wie-
rzyli. S¹dzili pewnie, ¿e id¹ do obozów pracy. ¯e nie
id¹ na zag³adê, ale ich przesiedlaj¹. Czyli mamy odpo-
wiedŸ na pytanie, dlaczego nie uciekali. Na przyk³ad
mój ojciec, zabrany wtedy we wrzeœniu, dwa razy ucie-
ka³ z Niemiec. I dwa razy go z³apali. Nie zgin¹³. Spê-
dzi³ wojnê na robotach w Niemczech. By³ tam nieca³y
rok. We wrzeœniu'44 go zabrali, a w kwietniu'45 wró-
ci³ do domu. Jako jeden z nielicznych z tego terenu.(...) 

(rocznik 1934, rozmowa - 24 lipca 2004) 

(red. w tym roku œwiat³a lampek pal¹ siê pod kapliczk¹
róg P³u¿añskiej i Wyrzyskiej 

od 1 sierpnia do 5 paŸdziernika 2004) 

Bogdan Honda 
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Co tu siê zdarzy³o 10 sierpnia 1944? Za Krañcow¹
(wtedy Graniczna) ros³y zbo¿a i badylarze z wioski Salo-
mea, mieli ziemiê. My nie mieliœmy co jeœæ, chodziliœmy wiêc
podbieraæ kartofle i kapustê. Myœmy na ogródku mieli trosz-
kê tych warzyw, ale to wszystko by³o ma³o. Mieszka³ tutaj
pan Grzywacz. Mnie siê wydaje, ¿e by³ to Ukrainiec - tak
trochê zaci¹ga³. Przed 10 sierpnia kilka razy z okna widzia-
³em jak tutaj, do tej siatki podchodzili obcy. Przez okno wi-
dzia³em jak rozmawiali, czy coœ sobie przekazywali. Trzy-
maliœmy króliki w piwnicy, ¿eby by³o coœ do jedzenia. 10
sierpnia, ja z mam¹ byliœmy w piwnicy i karmiliœmy te kró-
liki. I raptem przez okienko piwnicy, widzimy- zaroi³o siê od
buciorów niemieckich. Mama mówi - „Bo¿e, co tu siê dzie-
je? Ciiiicho. Ciiicho”. No nie wiem, mo¿e tych Niemców by-
³o z 10, z blachami tutaj na piersi. To by³a chyba ¿andar-
meria wojskowa.. Oni mieli jaœniejsze mundury od we-
rmachtu i takie mieli tutaj blachy - pó³ksiê¿yce. Na dole
w piwnicy jeden z mieszkañców pêdzi³ bimber. Ka¿dy mu-
sia³ jakoœ ¿yæ. Zamienia³ to na chleb czy coœ do jedzenia.
I on by³, pamiêtam, codziennie lekko na rauszu. Zna³ nie-
miecki. Jak ci Niemcy przyszli, co on z nimi rozmawia³? -
nie wiem. Krzykn¹³ zaraz potem po polsku - Wychodziæ
wszyscy z domu!! A ojciec z siedmioletnim bratem..... okna
by³y otwarte bo to by³ sierpieñ, ciep³o. S³oneczny dzieñ,
przed po³udniem. No, jak karmiliœmy króliki, to mog³a byæ
dziewi¹ta rano. Wychodziæ z domu!! I potem us³ysza³em
krótk¹ seriê - trzy strza³y. Myœleliœmy, ¿e zaraz wpadn¹ do
tej piwnicy. No ale nic. Z domu wychodziæ! wiêc ojciec wzi¹³
siedmioletniego brata za rêkê i zapuka³ do stryjka obok.
'S³uchaj, Niemcy wpadli, ka¿¹ wychodziæ wszystkim z do-
mu'. No i stryjek wyszed³, wiêc wychodzili z mieszkania we
trzech, znaczy stryjek, ojciec i brat. I na schodach, na pó³-
piêtrze....... S³yszeliœmy z mam¹ w piwnicy te strza³y.
Wszyscy z domu wychodziæ!! Wszyscy pod p³ot, pod siatkê
i rêce na kark!! Komendy wydawa³ Polak, który tu
mieszka³ czy..? Nie. On tylko krzycza³: wychodziæ! Jego te¿
zastrzelili. Jak myœmy wychodzili z domu, to on le¿a³ przy
drzwiach wyjœciowych. Wyszliœmy przera¿eni oczywiœcie
i ludzie wychodzili, którzy tu obok mieszkali. My stoimy
z rêkami do góry. I mama pyta brata cichutko, “Stasiu,
gdzie tata? Le¿y. Gdzie le¿y? Na schodach.” Kilku Niem-
ców polecia³o na górê po schodach i zastrzelili ojca i stryjka.
Nie wiedzieliœmy o tym. Z tego korytarzyka na dole nie by-
³o ich widaæ wiêc,  wyszliœmy i stoimy pod tym p³otem. Stoi
przed nami ze czterech Niemców z automatami gotowymi do
strza³u. By³o s³ychaæ, ¿e na górze rewizjê robili. Wyrzuca-
nia, trzaskanie szufladami, ha³as, przesuwania... Przez
okno jeden z nich krzykn¹³ coœ do tych na dole. Potem siê do-
wiedzia³em, bo taka staruszka mieszka³a pani Sêk, która
zna³a trochê niemiecki. Powiedzia³a, ¿e ten z góry krzykn¹³,
¿e nic nie ma. Nic nie ma! ¯e nic nie znaleŸli. Potem- do
piwnicy. Nie wiem- jakiœ ³om mieli, powyrywali k³ódki i ro-

bili rewizjê w piwnicy. I znaleŸli tak¹ bañkê ze spirytusem.
To by³a taka bañka, wie pani, jak to kiedyœ wozi³o siê mle-
ko. Za chwilê przyjecha³ na motorze jakiœ dowódca, czy ktoœ
i pyta³ po niemiecku: 'No i co, s¹ bandyci?!! ' Nie, nie ma,
zabiliœmy trzech niewinnych ludzi. Zabrali t¹ bañkê ze spi-
rytusem i poszli. Jeden wsiad³ na motor, bo tamten przyje-
cha³ motorem z takim koszem. Jak Niemcy poszli - my po-
szliœmy na górê. Patrzymy ojciec le¿y nie¿ywy- tutaj mia³
takie trzy kulki, z ty³u by³ rozszarpany...... nie wiem czy to
jakieœ pociski by³y takie które rozrywa³y. No i co - rozpacz
w domu. K³opoty z pogrzebem. Nie wolno by³o wychodziæ.
Co jakiœ kawa³ek by³ posterunek... Tutaj na rogu Pana Ta-
deusza sta³ jeden Niemiec. Nie wolno by³o wychodziæ z do-
mu. I pochowaliœcie ich na cmentarzu we W³ochach?
Tak. To by³ mój stryj Stanis³aw Kazimierczak, mia³ 38 lat
i Henryk Kazimierczak - mój ojciec. Mia³ 42 lata. (...) 
(...) Wiedzieliœmy o Powstaniu. W pierwszych dniach po-

wstania Niemcy bombardowali Warszawê. Wchodziliœmy
tu na dach i widzieliœmy jak Warszawa siê pali. Pikuj¹ce
samoloty niemieckie startowa³y przecie¿ z Okêcia. St¹d by-
³o doskonale to widaæ. Startowa³y z Okêcia i pikowa³y na
Warszawê. Bombardowa³y Œródmieœcie. Wtedy by³o trudno
oceniæ, ja mia³em wtedy dwanaœcie lat, ale widaæ by³o bo to
stosunkowo niedaleko. Widaæ by³o: i pikuj¹, i do góry, i pi-
kuj¹, i do góry..... To by³y chyba sztukasy. Tak je Niemcy
nazywali. St¹d poszed³ na powstanie Bogucki. My tu nad
stawem chodziliœmy i graliœmy w pi³kê. Tu na rogu (teraz
Kleszczowej i Krañcowej) by³ staw. 1 sierpnia m³odzi ch³op-
cy, tacy którzy mieli po 19- 20 lat - zebra³o siê ich chyba
z oœmiu i tak nad czymœ tam debatowali. Jak myœmy tam
do nich chcieli podchodziæ krzyczeli na nas: uciekaæ st¹d! Po
pewnym czasie rozeszli siê, ka¿dy do swojego domu i kolej-
k¹..... Pamiêtam kolejki jeŸdzi³y co dwadzieœcia minut:
16.10....... itd. I pojechali t¹ kolejk¹ o 16.10. No, myœmy
ich nie œledzili. Ale potem widzieliœmy: ten idzie, ten idzie.
Mieli jakieœ teczki. Szli na pewno na powstanie. A czy pa-
miêta Pan nazwiska tych ch³opców? Pamiêtam. Boguc-
ki Stefan - on ju¿ nie ¿yje. Mieszka³ tutaj obok. Na ulicy
Legionów (obecnie Pana Tadeusza) mieszka³ Ga³¹zka.
Dwóch Ga³¹zków - Janek i Waldek. Ten Waldek jeszcze chy-
ba ¿yje. Widzia³em go we Wszystkich Œwiêtych na cmenta-
rzu. Ten starszy, Janek Ga³¹zka ju¿ nie ¿yje i od nas z do-
mu poszed³ na powstanie - wnuk tej babuni, która zna³a
niemiecki.... On siê nazywa³ Sêk Czes³aw. By³ starszy ode
mnie, mia³ ponad dwadzieœcia lat. On ju¿ zosta³ w War-
szawie, tu nie przyje¿d¿a³. Zreszt¹ po wyzwoleniu szukali
wiadomoœci o nim. Okaza³o siê w ka¿dym razie, ¿e on zgi-
n¹³ w Powstaniu. Potem by³ te¿ Czesiek, brat Oporskiego.
Tak, Czesiek Oporski. Jego brat Aleksander ¿yje, mieszka
tutaj na naszej ulicy pod 32. Czesiek Oporski poszed³ do
powstania i zgin¹³. (...)

(rocznik 1932, rozmowa - 26 lipca 2004

Tadeusz KaŸmierczak
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(...) Mówi¹c o konspiracji we W³ochach nie mo¿na

pomin¹æ roli, jak¹ w niej i dla niej odegra³a miejscowa

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, mieszcz¹ca siê przy ul. Ko-

œciuszki (obecna Popularna) i jej komendant, Bogumi³

Wichrowski. Stra¿ chroni³a swoich cz³onków przed

przypadkowym aresztowaniem, bo Niemcy przewa¿nie

honorowali jej legitymacje. Dawa³a te¿ szanse prowa-

dzenia szkolenia wojskowego, które mog³o byæ i by³o

prowadzone pod pozorem szkolenia przeciwpo¿arowe-

go, przeciwlotniczego i przeciwchemicznego. Komen-

dant Wichrowski przyjmowa³ kandydatów do Stra¿y

tylko takich, którzy mieli rekomendacjê znanych jemu

dzia³aczy. Opcja polityczna nie mia³a wiêkszego znacze-

nia. We w³ochowskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej byli

wiêc cz³onkowie ZWZ/AK, Szarych Szeregów, Batalio-

nów Ch³opskich, Gwardii (potem Armii) Ludowej

i Zwi¹zku Walki M³odych. (...) 
(...) Ja myœlê, na marginesie tego co by³o powiedzia-

ne o tej stra¿y i jej Komendancie, ¿e jest On wart tego
by pamiêæ jego we W³ochach by³a uczczona w szczegól-
ny sposób. Czy ulica Popularna, zamiast kojarzenia siê
z mark¹ papierosów nie powinna mieæ patrona w osobie
Bogumi³a Wichrowskiego? Musia³oby byæ jakieœ uzasad-
nienie wniosku... Uzasadnieniem móg³by byæ fakt, ¿e
ten¿e Pan stworzy³ ze stra¿y w³aœciwie oddzia³ walcz¹cy
Polski Niepodleg³ej. Czy by³ mieszkañcem W³och? Tak,
by³ W³ochowianinem. Ju¿ nie ¿yje. Nie ¿yje te¿ Jego
syn, Andrzej, z którym siê kolegowa³em. Mieszkali chy-
ba przy ulicy Sieradzkiej (dziœ ulica Potrzebna). Zasze-
d³em kiedyœ do Oddzia³u Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
przy ul. Popularnej, zajmuj¹cego obiekty by³ej Stra¿y
Ochotniczej. Jest tablica ku czci, ale nikt tam nie wie-
dzia³ kim by³ Bogumi³ Wichrowski.. (...). 

(...) Kto to by³ Jan Kinast? To jeden z organizato-
rów Zawiszy czyli najm³odszych harcerzy Szarych Sze-
regów we W³ochach. Dru¿ynowy, póŸniej komendant
roju. Po wojnie komendant w³ochowskiego Hufca ZHP,
uwiêziony 16 wrzeœnia 1944, wiêzieñ Oœwiêcimia
i Flossenburga. Wzór patrioty. W latach 80-tych wice-
minister spraw zagranicznych i ambasador w Waszyng-
tonie. Zmar³ w 1993 roku. Na jego pogrzeb przyby³a
z USA delegacja Departamentu Stanu. Nie by³o delega-
cji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. (...) 

(...) Niemcy maj¹ g³êboko zakorzenione przywi¹za-
nie do „ma³ych ojczyzn” - rejonów swojego pochodze-
nia. Myœlê, ¿e to nie jest z³e. Poczucie takie mogliby
mieæ i Polacy. Dla mnie W³ochy s¹ tak¹ „ma³¹ ojczy-
zn¹”.... Domy i zau³ki, jakie pamiêtam z m³odoœci s¹
mi szczególnie bliskie, z wieloma z nich ³¹cz¹ mnie sil-
niejsze lub s³absze prze¿ycia. To nie s¹ anonimowe
obiekty. Tak rozumiem pojêcie „ma³ej ojczyzny”. (...) 

(rozmowa 3 sierpnia 2004)

(...) szukaj¹ powstañca, który przemkn¹³ blisko na-

szego domu. Wpad³ tu do nas banszuc, który go za-

uwa¿y³. Wrzeszczy: „pod bramê, rêce do góry!!! Szu-

kaj¹ wszêdzie, wszystkiego, naoko³o. A ten banszuc

wrzeszczy bez przerwy: 'spaliæ i rozstrzelaæ! '. Proszê

pani¹, kiedy myœmy siê modlili - mieliœmy œwiado-

moœæ tragedii, która rozegra³a siê kilka dni wczeœniej

w Rakowie przy torach EKD. Tam równie¿ by³ par-

tyzant, którego Niemcy dostrzegli. Partyzant scho-

wa³ siê w tym domu. Partyzanta nie znaleŸli a piê-

trowy dom spalili. Ich zabrali do obozu. Mówi¹, ¿e

do Oœwiêcimia. W ka¿dym razie, tych wszystkich lo-

katorów Niemcy wywieŸli do obozów. I my jesteœmy

w identycznej sytuacji! Bez przerwy wrzeszcza³ ' roz-

strzelaæ i spaliæ! '. Nic nie znaleŸli. Brat, id¹c na Po-

wstanie, wszystkie swoje ksi¹¿ki, konspekty, cokol-

wiek mia³... Zrobi³ tak¹ du¿¹ skrzynkê, zapakowa³

i zakopa³ do ziemi. ¯e tak powiem, zamaskowa³. 

On tylko wiedzia³ w jakim miejscu to jest. (...) 

(...) Z przeje¿d¿aj¹cego przez W³ochy poci¹gu,

otrzymaliœmy kartkê z informacj¹ od rodziny, która

mieszka³a na ul. Piwnej, ¿e brat mój, Czes³aw Opor-

ski jest na Starówce. Stare Miasto by³o opanowane

przez powstañców. Czes³aw przychodzi³ do nich na

Piwn¹ i przynosi³ nawet czekoladê, przynosi³ im je-

dzenie. On by³ w reducie Pañstwowej Wytwórni Pa-

pierów Wartoœciowych na Sangu¿ki. Dostali jakieœ

zrzuty. Pe³en optymizmu wierzy³, ¿e teraz Powstanie

zwyciê¿y, ¿e teraz Powstanie na pewno zwyciê¿y. Bo

tam ju¿ opanowana jest Starówka. Jest wszystko ³ad-

nie, piêknie. Pe³en optymizmu, zadowolony, zdrowy,

ca³y. Jest pe³en nadziei, ¿e nied³ugo siê zobaczy z ro-

dzin¹. I wtedy my dowiedzieliœmy siê, ¿e on tam

by³, ¿e walczy³. Do tej chwili jak oni tam byli, to on

¿y³. Potem jednak zgin¹³ na Starym Mieœcie. Œciana

spad³a na czêœæ tego oddzia³u, w którym szed³ i na

niego zawali³a siê. Pierwszy oddzia³ przeszed³ a kil-

ku zginê³o pod œcian¹. Ale nie mamy ¿adnego œladu,

gdzie zgin¹³, jak zgin¹³? Natomiast jeœli idzie o ojca,

ojciec zosta³ zabrany 16-ego wrzeœnia, kiedy by³a ta

branka z W³och. Zabrali ojca z W³och i wywieŸli ra-

zem z innymi. Wróci³ ojciec mojego kolegi, z którym

razem byli wiêzieni. Trzymali siê do pewnego mo-

mentu razem. PóŸniej ich Niemcy rozdzielili. On

wróci³, bo do innego obozu siê dosta³, inne mia³ lo-

sy. Opowiada³, ¿e ojca zabrali do Flossenburga. Naj-

pierw do Oœwiêcimia. Z Oœwiêcimia do Flossenbur-

ga. I z Flossenburga dostaliœmy wiadomoœæ od

PCK.... w dokumentach obozowych odnotowali, ¿e

zmar³ 27 grudnia, 44-ego roku. (...) 
(rozmowa 3 sierpnia 2004)

Ryszard Ostalski ps. "Robert" Oporski Aleksander 
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(...)We W³ochach mieszkam od 1938 roku.
Pamiêtam 1 sierpnia.  By³ piêkny dzieñ. S³oneczko. Lato
w pe³nej krasie. Wysz³am z domu rano. By³ wyj¹tkowy
ruch we W³ochach. Bardzo du¿o by³o widaæ m³odzie¿y.
Spotka³am kolegê- Zygmunta Rolirada. Graliœmy w
zielone. Cielêce lata.. 1 sierpnia wygra³am jakieœ lody od
niego. Mówi³: lody - to jak spotkamy siê po po³udniu.
Mia³ starszego brata. Mieszkali na Cienistej. Mamê ich
te¿ zna³am.
Mój brat - Jerzy Tlaga dosta³ wezwanie bo by³ w AK. Ja

nie by³am. W 44 on mia³ dwadzieœcia lat, a ja
osiemnaœcie. Jurek dosta³ wezwanie bardzo póŸno wraz z
kilkoma kolegami. Chcieli pojechaæ kolejk¹. Na granicy
miasta Niemcy chcieli wylegitymowaæ naszych
ch³opców. Ci ch³opcy byli ju¿ tacy radoœni, ¿e ju¿ jest
wolnoœæ! Normalnie nie by³o ich widaæ a wtedy w kolejce
byli widoczni. Mieli broñ. Wywi¹za³a siê strzelanina.
Zygmunta Rolirada zabili. To by³o oko³o g.15. Wielu
ch³opców tam zginê³o. Reszta wróci³a i ju¿ nie dostali siê
do Warszawy. (...)
.....(inf. od red. Ÿród³o Henryk Uchman: Zygmunt Rolirad, lat
20, harcerz Szarych szeregów, cz³onek Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej we W³ochach - poleg³ 1.08.1944 wykonuj¹c zadania
rozpoznawcze)

(...)Opowiem pani co mówi³a moja kole¿anka, Henia
Wojtkowiakowa. Mieszka³a ko³o mnie i my siê znamy
sprzed wojny. W czasie Powstania warszawiacy uciekali z
Warszawy. Jak Niemcy gnali mieszkañców Warszawy do
Pruszkowa to wielu z nich ucieka³o. U Heni w domu
znalaz³o kryjówkê dwadzieœcia osób . Wœród nich by³a
matka z maleñkim dzieckiem. Ale Niemcy chodzili po
domach i sprawdzali. Matka  Heni,  klapê otworzy³a do
piwnicy i uciekinierzy powchodzili tam, ¿eby siê ukryæ.
Musieli byæ wszyscy cicho. Matka mojej kole¿anki mia³a
kozê w ogródku. Ale maskowa³a klapê od piwnicy-
przyprowadza³a kozê do mieszkania i przynosi³a jej trawê.
Koza jad³a na tej klapie. A jedna  matka w piwnicy
strasznie zaczê³a krzyczeæ. Dosta³a szoku. To dziecko tam
w piwnicy kiedy niemcy weszli do budynku na kontrolê -
umar³o. Niemcy us³yszeli ten krzyk . A mieli ju¿ wyjœæ.
Zaczêli wêszyæ i sprawdzaæ. Ale koza sta³a na tekturze i
wo³a³a me,me...Jak to koza. Uwierzyli, ¿e to koza becza³a.
A tam umar³o dziecko!! Dziecko z Warszawy, które z
matk¹ ukrywa³o siê pewnie kolejny raz. Matka mojej
kole¿anki, pani Wojtkowiakowa by³a bardzo dobra.
Udziela³a pomocy wszystkim. I tak cudem te dwadzieœcia
osób siê uratowa³o. Poza tym dzieckiem. (...)

(...)Mieszka³am wtedy w Warszawie. Ko³o getta ktoœ
mnie zaczepi³ na ulicy "czy ty dziewczynko zanios³abyœ
gêœ?" Posz³am tam.  By³ mur, tu tramwaje jeŸdzi³y, tu
¿andarm stoi, tu ludzie wychodz¹ , wchodz¹. ¯andarmi
wszystkich kontroluj¹. Mnie z t¹ gêsi¹ nikt  nie zaczepi³.
Wesz³am do starej kamienicy. Schody takie strasznie
brudne, podwórko te¿ ponure. Wesz³am tam . Tam by³a
ogromna rodzina ¿ydowska i dzieci, strasznie du¿o
dzieci, jakieœ dziadki. Oni ¿yli w wielopokoleniowych

rodzinach. Da³am im tê gêœ. Powiedzia³am od kogo. Ale
wyjœæ ju¿ nie mog³am. Idê do tego wyjœcia a ¿andarm
wszystkich zatrzymuje. Ktoœ przede mn¹ zaj¹³ go na
d³u¿ej i jakoœ bokiem...., myk. I uda³o siê uciec.
Wydosta³am siê. Powiedzia³am to potem mamie. Mama
mówi: nie rób tego wiêcej. Masz krêcone w³osy, jesteœ
podobna do ¯ydówki, zamkn¹ ciê w getcie. Nie wolno ci
tego robiæ! Ja ju¿ wiêcej tam nie posz³am.. (...)

(...)przechodzi³am kiedyœ ze Zbyszkiem Mroczkiem i
zatrzyma³o nas dwóch ¿andarmów. Halt!! Ausweis!
Raus! Odepchnêli mnie na bok. Sprawdzali dokumenty
Zbyszkowi. Jeœli by³ w dokumencie zapis Warschau - bez
pytania zabierali. Warschau równa³o siê banditen!
Puœcili go, bo nie by³ z Warszawy (...)

(rozmowa - 5 sierpnia 2004)

Eugeniusz Janc, ps."Szymek" 

Czy Pana brat - Jerzy Janc ps. „Walerian” by³ w Powsta-
niu Warszawskim? Brat mój by³ komendantem „Zawi-
szaków”, najm³odszej grupy w organizacji „Szare Szere-
gi” (konspiracyjnego Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego),
dzia³aj¹cych na terenie W³och, Jelonek, Ursusa, Piasto-
wa i Pruszkowa. Miejscowoœci te by³y poza granicami
obszarów, na których 1-go sierpnia 1944 roku wybuch³o
powstanie. Tylko nieliczni, którzy znaleŸli siê w tym
czasie w Warszawie, brali udzia³ w powstaniu. Nie zna-
czy to, ¿e nie bra³ udzia³u w przygotowaniach do po-
wstania. W dniu 1-go sierpnia w pomieszczeniach
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy ul. Koœciuszki byli
zgrupowani funkcyjni i najstarsi ch³opcy z „Zawisza-
ków”. Czêœæ z nich by³a cz³onkami Stra¿y Po¿arnej.
W dniu 16 wrzeœnia prawie wszyscy zostali aresztowani
i wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Wywieziono
wówczas z W³och ok. 4,5 do 5,0 tysiêcy mê¿czyzn
w wieku od 16 do 60 lat. Jerzy Janc by³ komendantem
Zawiszaków proporca „Victoria”, sk³adaj¹cego siê
z dwóch rojów (hufców). Jednego, dzia³aj¹cego na tere-
nie W³och i Jelonek i drugiego, obejmuj¹cego swym
dzia³aniem Ursus, Piastów i Pruszków. Komendant dru-
giego roju, Kazimierz Burchardt nie zg³osi³ siê na we-
zwanie Niemców i uda³o mu siê unikn¹æ wywiezienia.
Natomiast komendant pierwszego roju Jan Kinast i ko-
mendant proporca Jerzy Janc zostali wywiezieni. Jerzy
Janc nie wróci³ po zakoñczeniu wojny. Z obozu
w Oœwiêcimiu zosta³ wywieziony do obozu koncentra-
cyjnego w Niemczech - Flossenburg. Zmar³ na kilka dni
przed oswobodzeniem obozu przez wojska amerykañ-
skie. Nie zosta³ ewakuowany poniewa¿ by³ chory i nie
móg³ chodziæ. Gdy do obozu weszli amerykanie 26
kwietnia, mój brat ju¿ nie ¿y³. By³ to rok 1945. Zmar³
na kilkanaœcie dni przed zakoñczeniem wojny i w 19
rocznicê swych urodzin. (...) 

(rocznik 1929, rozmowa 16 sierpnia 2004)

Halina Dewald
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(...) 1 sierpnia 44 by³ Pan w cegielni? Tak, o 9 lub 10 ra-
no. Cegielnia by³a na rogu ul. Pi³sudskiego (obecna Glo-
busowa róg Wa³owickiej). Kamienica naro¿na na 3-4 po-
sesjach. By³o nas oœmiu mo¿e dwunastu. Tam czekaliœmy
na rozkazy jako ³¹cznicy wyznaczeni przez AK dla po-
wstania. Z W³ochami nie mieliœmy nic wspólnego. My
mieliœmy rozkaz ze sztabu. By³ tam Rysiek Grabowiecki,
Fryderyk Ferenc, Jurek Koza, W³odek Paku³a, S³awek
Kala, Serwek Grzejszczak... i jeszcze kilku. Ja mam zdjê-
cia, musia³bym zobaczyæ je, wtedy pamiêta³bym wszyst-
kich. Zrobi³o siê ciemno. Dali nam po pistolecie. Kto
Wam da³? Tam by³o takich dwóch starszych. Jeden mia³
pseudonim „Technik” a drugi „Wysoki”. Nie wiem jak
oni siê nazywali. Któryœ z nich przyszed³ do nas i mówi
„ Ch³opaki, odwo³ujemy powstanie w ca³ej Obro¿y, bo
kacapy odmówili pomocy ca³ej Warszawie”. Nie wiem
o której to by³o godzinie, by³o ju¿ ciemno. Wiedzieli wi-
docznie z radia. Ja zosta³em na obstawie. Heniek Karwo-
ski te¿ by³ z nami. Pobiegli odwo³ywaæ Powstanie do Ur-
susa, do Piastowa, O¿arowa i jeszcze gdzieœ. Rano
2 sierpnia rozpuœcili nas, ¿ebyœmy wrócili do domu.
Op³otkami wróciliœmy do domu. Po po³udniu dostaliœmy
rozkaz „natychmiast wymarsz na Mory”. Do tego maj¹t-
ku, gdzie teraz jest stacja doœwiadczalna na Morach, (...) 
(...) Mia³em 16 lat. PóŸniej jak myœmy przenocowali

tam jedn¹ noc... to by³o ju¿ 3 sierpnia, dostaliœmy roz-
kaz „ wymarsz na Bronisze”. W Broniszach by³em ju¿ do
samego koñca. Chodziliœmy do Lasek, na Izabelin, Mo-
gi³ê Powstañcz¹, Zaborów, Zaborówek, Lipków. Tam cho-
dziliœmy z rozkazami w czasie Powstania. Ja chodzi³em
u „Szymona”. Szymon by³ dowódc¹ w Puszczy Kampi-
noskiej. Do niego chodzi³em z rozkazami, a jak Szymon
zosta³ ranny to na jego miejsce by³ „Okoñ” i chodzi³em
do Okonia. Ale jak on siê nazywa³, nie wiem. Zaraz
przede mn¹ przyszed³ Dolina z Wileñszczyzny z ca³¹
jednostk¹ kawalerii Wileñskiej. Z³apali mnie w³asowcy
i chcieli mnie ju¿ rozstrzelaæ. Mia³em szczêœcie, bo ura-
towa³ mnie jeden z ch³opaków od Doliny. (...) 
(...) Mój ojciec by³ szewcem. Mieszka³ na Kochanow-

skiego - teraz ulica Urszuli. I ze szko³y stale przychodzi-
li Niemcy. Przychodzili do szewca a to z butami a to coœ
naprawiæ. Ojciec by³ szefem obwodu jakiegoœ tam....
Mia³ pseudonim „Krzywousty”. By³ w randze podpo-
rucznika. To by³o w czasie Powstania. Mój brat by³ szes-
naœcie lat m³odszy ode mnie... Urodzi³ siê 5 czerwca
1944. PóŸniej matka i ojciec mi opowiadali takie zdarze-
nie. Jeden z ruskich (w³asowiec) wyj¹³ pistolet przy³o¿y³
do g³owy mojego brata i krzyczy „ ty budiesz polskij par-
tyzant!, ja tiebie ubiju kak sabaku! ' Do tego noworodka!
A ojciec za nó¿ i do niego: 'jak ty jewo ubijesz to ja tie-
bia' A on: ' niet, staryj, ja tolko tak.. '. I poszed³. Po ja-
kimœ czasie przyszed³ drugi. I ojciec mu opowiada o tam-
tym i mówi: 'Iwan chatie³ rebionku ubiæ'. A ten drugi mó-
wi: ' szto ty, staryj? ' dasz po³ litra, i Iwan zawtra pogib'.
Nastêpnego dnia przychodzi i mówi, 'dawaj po³ litra,
Iwan ubit'. Jeden drugiego zabi³ bo chcia³ pó³ litra. I ju¿.
To by³o byd³o proszê pani (...) 

(...) Jak siê to sta³o, ¿e Pan znalaz³ siê w obozie? Przy-
szed³em do W³och z rozkazem 15 wrzeœnia. Matka mó-
wi: zostañ tutaj, przenocuj sobie... i ja zosta³em do rana.
A rano 16 wrzeœnia przyszli i mnie zabrali. Tutaj na sta-
cji wszystkich spêdzili i wyczytuj¹: S³awomir Kala, Ko-
stecki Stefan, Artur 'Morski'. Niemcy pokrêcili nazwiska
z pseudonimami. Zastanawia³em siê....... sk¹d oni to
wziêli? I tak dosta³em siê do obozu. Przez Pruszków.
I dlatego znalaz³em siê w Gross Rosen. Mój numer
z Gross Rosen 59582 (obecnie RogoŸnica). Mój ojciec
mia³ numer 59579 (...) 
(...) We W³ochach by³ obóz jeniecki. Niemcy ruskich

tam trzymali. Ten obóz Niemcy potem zlikwidowali.
Niemcy rozpuœcili jeñców czy zastrzelili? Tam gdzie by³o
przejœcie na Jelonki, po lewej stronie by³ szlaban i tam
by³ zrobiony obóz. Ale teraz to pani nic nie mówi. Wte-
dy by³a ulica Pi³sudskiego, a teraz jest Globusowa. Za ty-
mi nowymi domkami co stoj¹ po lewej stronie by³y dwa
tory. Szlaban i dró¿nik. Tam przy dró¿niku, nie pamiê-
tam czy z prawej czy z lewej. Tam by³ ten obóz. Tu po-
³owa ludzi nic o tym nie wie. A gdzie tu by³o getto, wie
pani? Getto by³o na fortach, na Solipsach. Przez ca³¹
wojnê? Jak getta zak³adali to by³ gdzieœ 41 mo¿e 42 rok.
Tu by³o nied³ugo. Mo¿e miesi¹c, mo¿e kilka tygodni. Po-
tem wywieŸli ich do Warszawy. To byli ¯ydzi z terenu
W³och czy..? Nie, z okolic Warszawy. (...) 

(rocznik 1928, rozmowa - 5 sierpnia 2004) 

Zdjêcie z 1943r. po przysiêdze, któr¹ z³o¿yliœmy na ul.
Koœcielnej (ob. Tumska) niedaleko szko³y na Promienistej.
Po przysiêdze poszliœmy na Forty i zrobiliœmy sobie pa-
mi¹tkowe zdjêcie. Od lewej: Fryderyk Ferenc (ur. 1928,
zmar³ w 2003), Artur Piechna (ur. w1928), Serwacy
Grzejszczak (ur. 1927r., nie ¿yje), Boles³aw Kala (ur.
1928r. nie ¿yje), W³odzimierz Paku³a. Zdjêcie zrobi³ Ry-
szard Grabowiecki, który zgin¹³ w czasie Powstania, po-
dobno na Woli. 

Artur Piechna, pseudonim "Morski" 
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Brat by³ w Górach Œwiêtokrzyskich. Ja by³em w Niem-
czech na robotach. Jedna siostra by³a w AK w Gar³uchu.
A druga siostra pracowa³a w s¹dzie na Lesznie w Warsza-
wie. We W³ochach zamieszka³em w 33 roku, a jestem
z 23. Kajtek wtedy by³em. Nie by³em w Powstanie we
W³ochach. Z³apali mnie Niemcy w maju 43 na ul. Mi-
ckiewicza (obecnie ks. Chroœcickiego). Zrobili ³apankê,
bo ktoœ napad³ na konwój z wyp³at¹ dla wojska. Wojsko
sta³o na Promienistej. Któraœ polska organizacja zorgani-
zowa³a ten napad na pieni¹dze. Nie pamiêta Pan na-
zwisk tych ch³opców? Wie pani, wczeœniej bym pamiêta³.
Teraz nie wiem. WywieŸli mnie z tej ³apanki na roboty
do Schweidemillu (obecnie Pi³a). Tam by³em do 45 roku.
(...) 
(...) W 45 ruscy szli na Berlin. Jestem za granic¹, w Pi-

le i nie wiem co dalej. Jak weszli kiedyœ nad ranem do ko-
mórek, w których mieszkaliœmy (nadci¹gn¹³ ruski front),
z³apali mnie. „Chadi siuda! ' I ja idê. Oni do mnie z ka-
rabinem. I mnie, do takiego pieprznika, z przeprosze-
niem, wrzucili. Pchnêli mnie... Uuu, myœlê sobie: to ju¿
koniec ze mn¹. Cykor mia³em wtedy jak nigdy w ¿yciu.
Szkoda gadaæ. I oni do mnie: AKa!! i AKa!!. AKa!!
i AKa!!. T³ukli mnie jak wieprza. Raz, drugi i trzeci. AKa
i AKa!! -wrzeszczeli. 'Ja nie jestem z AKa, ja tu pracowa-
³em z Rosjanami, ja jestem robotnik, w Warszawie ciê¿-
ko pracowa³em, smotri na moje ruki! ' A oni nic. Ze dwie
godziny mnie maglowali. Uratowa³y mnie rosjanki,
z którymi pracowa³em. W AK by³a moja siostra i brat. Ja
o tym wtedy nie wiedzia³em. A mo¿e Pan podaæ nazwi-
ska siostry i brata? Wanda Grudnik i Bogumi³ Grudnik.
Brat wyjecha³ do 'Ponurego'. By³ w Starachowicach
i w Górach Œwiêtokrzyskich. (...) 

(rocznik 1923, rozmowa - 14 sierpnia 2004) 

Pan Andrzej
Grudnik
z numerem 
z obozu pracy
5723

Andrzej Grudnik 

Oryginalny znak P, 
który Pan Grudnik 

nosi³ na rêkawie 
w obozie

Arbeitskarte

Grudnik 

Andrzej 
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Mia³ Pan wielki udzia³ w tym co dzia³o siê w sierpniu
1944r we W³ochach? Najwiêkszy udzia³ wœród m³odzie¿y
mia³ nie¿yj¹cy ju¿ Jerzy Janc (ps. Walerian), który by³ ko-
mendantem proporca Victoria, nastêpnie Kazik Burchardt
i nie¿yj¹cy ju¿ tak¿e Janek Kinast. To by³y najwa¿niejsze
postacie, organizatorzy we W³ochach ca³ego ruchu m³o-
dzie¿owego w ramach Szarych Szeregów, czyli konspira-
cyjnego harcerstwa. Oni s¹ najbardziej zas³u¿eni. I powoli
odchodz¹. Janka Kinasta ju¿ nie ma, Jurka Janca te¿ nie
ma, Kazik Burchardt jest chory. Mieszka³em na ulicy D³u-
gosza 30 w domu moich dziadków. Nie wiem jak siê teraz
nazywa. Mieszka³em tam jeszcze do 1948r. W Szarych
Szeregach by³em od 1942r, mia³em wtedy 13 lat. Jak Pan
wspomina swoje dzieciñstwo? Ten okres czasu wspominam
jako bardzo dla mnie wa¿ny, dla mojego dalszego rozwoju.
Wtedy nauczy³em siê ¿yæ spo³ecznie. Szare Szeregi da³y
mi bardzo wiele, by³a to dla nas wspania³a organizacja wy-
chowawcza. Myœlê, ¿e ukszta³towa³a charaktery wielu lu-
dzi. Mia³ Pan swój udzia³ w tworzeniu gazetki w czasie Po-
wstania. To by³ wyrok œmierci. Sk¹d mieliœcie na to odwa-
gê? Myœmy o tym zupe³nie nie myœleli. Takie kalkulacje
w ogóle nie wchodzi³y w rachubê. Gdy Pani wczo-
raj do mnie zadzwoni³a, stara³em sobie przypomnieæ jak
to by³o, jak siê zaczê³o. Muszê z przykroœci¹ powiedzieæ,
¿e nie pamiêtam kiedy siê zaczê³o. Czy to by³o w po³owie
sierpnia, czy póŸniej. Pamiêtam jak siê zaczê³o. Kazio Bur-
chardt wiedz¹c, ¿e umiem pisaæ na maszynie - co by³o
w naszym œrodowisku wielk¹ rzadkoœci¹ (teraz 15 letni
ch³opcy biegle pos³uguj¹ siê komputerem, wówczas nie
umieli pisaæ na maszynie) - zaproponowa³ mi udzia³ w wy-
dawaniu tajnej gazetki. Mia³a to byæ praca czysto tech-
niczna, przepisywanie na maszynie i odbijanie na powiela-
czu wiadomoœci z nas³uchu radia powstañczego B³yskawi-
ca z Warszawy i polskiego programu BBC z Londynu.
Oprócz mnie mia³ w tym braæ udzia³ tak¿e Janek Zwie-
rzyñski (równie¿ ju¿ nie¿yj¹cy). W konspiracyjnym miesz-
kaniu na I piêtrze domu na rogu ówczesnej Hoene-Wro-
ñskiego i Sieradzkiej (pamiêtam, ¿e na dole by³a restaura-
cja z bilardem) zostaliœmy z Jankiem zaprzysiê¿eni. Nie
wiem kim by³ przyjmuj¹cy przysiêgê, nigdy go póŸniej nie
widzia³em. Wiedzia³em (lub przypuszcza³em), ¿e by³ to
ktoœ z dowództwa AK obwodu Obro¿a (okolice Warsza-
wy). Dostaliœmy maszynê do pisania (starego Underwo-
oda, bardzo ha³aœliwego), prymitywny powielacz, farbê
i cienki papier ry¿owy, który nazywaliœmy woskówk¹. Pi-
sa³o siê na nim na maszynie bez taœmy, czcionki wybija³y
dziurki, woskówkê nastêpnie rozpina³o siê na ramie po-
wielacza i rêcznie wa³kiem z czarn¹ farb¹ odbija³o siê tekst
na papierze podobnym do maszynowego ale bardziej poro-
watym (Pan Rump pokazuje mi po¿ó³k³y dokument z grud-
nia 1944r). Zaczêliœmy druk pocz¹tkowo u Kazika Bur-
chardta, póŸniej u Janka Zwierzyñskiego. W jakich godzi-
nach drukowaliœcie? W nocy? Nie, zawsze rano. To by³ na-
s³uch nocny, rano przynoszono materia³y. Nie pamiêtam
ju¿ szczegó³ów. Od po³owy wrzeœnia odbywa³o siê to ju¿
u mnie, przede wszystkim ze wzglêdów bezpieczeñstwa.
Po pierwsze obawialiœmy siê s¹siada Janka (nie wiem czy
s³usznie), a po drugie w domu moich dziadków stacjono-
wali Niemcy. By³ to oficer, dowódca jednostki ³¹cznoœci,
która zajmowa³a siê rozmontowywaniem linii telefonicz-
nych w Warszawie. Byli bardzo punktualni, wyje¿d¿ali
o 8-ej rano, wracali o 16-tej. To by³ czas dla Pana? Tak.
Uwa¿aliœmy, ¿e mamy pewien parasol bezpieczeñstwa.
Wszyscy wiedzieli, ¿e w tym domu stacjonuj¹ Niemcy,

wiêc nie bêdzie podejrzeñ. Byæ mo¿e by³o to naiwne, ale
siê sprawdzi³o. W tym czasie kontaktowa³em siê g³ównie
z Kazikiem Burchardtem i Rysiem Ostalskim, który naj-
czêœciej odbiera³ wydrukowany materia³. Jak s¹dzê odpo-
wiada³ on za kolporta¿. Mia³ zapewne wielu pomocników,
bo gazetka rozchodzi³a siê na stosunkowo du¿ym obsza-
rze, od Go³¹bek do Chrzanowa. Nawiasem mówi¹c dziwiê
siê, ¿e we wszystkich opracowaniach dotycz¹cych tej dzia-
³alnoœci nie wspomina siê o Rysiu Ostalskim. W ilu egzem-
plarzach Pan to drukowa³? Niestety wiêcej jak 100 nie
mo¿na by³o wydrukowaæ. Jeœli by³a wyj¹tkowa potrzeba,
drukowaliœmy dwukrotnie. Ta produkcja by³a bardzo ma³o
wydajna. Od strony technicznej by³a to amatorszczyzna.
Jeœli Pani siê dobrze przyjrzy, zobaczy Pani jak to by³o nie-
udolnie pisane. Ale zdajê sobie sprawê, ¿e dzia³alnoœæ ta
mia³a wielkie znaczenie, przede wszystkim ze wzglêdu na
brak wówczas we W³ochach i okolicy Biuletynu Informa-
cyjnego (oficjalne pismo Komendy G³ównej Armii Krajo-
wej w skrócie: KG AK). Najbardziej utkwi³ mi w pamiêci
druk dodatku nadzwyczajnego w dn. 19 grudnia 1944r,
którego egzemplarz mam dziêki uprzejmoœci Rysia Ostal-
skiego. By³ to moment zapewne najbardziej niebezpieczny.
Materia³ ten pochodzi³ z nas³uchu BBC porannego i doty-
czy³ przemówienia Churchilla w Izbie Gmin. By³a to spra-
wa nies³ychanie wa¿na, albowiem po raz pierwszy Chur-
chill oficjalnie powiedzia³, ¿e Anglia nigdy nie gwaranto-
wa³a Polsce granic wschodnich. Pamiêtam ten dzieñ dlate-
go tak dobrze, ¿e materia³ dostarczono oko³o po³udnia
z rozkazem natychmiastowego wydrukowania i rozprowa-
dzenia. Wiedzia³em, ¿e mam tylko 3-4 godziny czasu do
powrotu Niemców. Muszê w tym czasie przynajmniej na-
pisaæ na maszynie, która jak wspomnia³em, by³a bardzo
g³oœna. Powielacz dzia³a³ doœæ cicho, ale wola³em ca³¹ pra-
cê skoñczyæ przed powrotem Niemców. I skoñczy³em, ale
jakoœæ techniczna by³a jeszcze gorsza. By³o to poza tym
dla mnie wielkie prze¿ycie. Zda³em sobie wówczas sprawê,
¿e zostaliœmy porzuceni przez Aliantów. Oko³o 15 stycz-
nia 1945r, niemal spontanicznie, dzia³alnoœæ wydawnicza
zosta³a zakoñczona. Pan by³ wtedy „Pierwszy Drukarz”?
Hm, no tak. W pewnym sensie, tak. Czy wiedzia³ Pan,
gdzie by³ prowadzony nas³uch? Nie wiem. To by³ okres
w którym zbêdnych pytañ siê nie zadawa³o. Im mniej siê
wiedzia³o, tym lepiej. Ale potem? Potem te¿ siê nie zadawa-
³o? Po wojnie te¿ nie by³ sprzyjaj¹cy okres. Przecie¿ AK to
by³ zapluty karze³ reakcji. Powstanie Warszawskie w cza-
sach PRL by³o przedstawiane pokrêtnie. Ja nie ukrywa³em
tego, ¿e by³em w Szarych Szeregach, ale te¿ nie obnosi³em
siê z tym. Z kolegami z okresu konspiracji zaczêliœmy siê
spotykaæ dopiero w latach siedemdziesi¹tych. By³o nas
wtedy trzynastu, zosta³o szeœciu. Cieszê siê, ¿e w tym ro-
ku rocznicy Powstania nadano wreszcie nale¿ne znaczenie,
aczkolwiek dziwiê siê dlaczego tego nie uczyniono 10 lat
temu, gdy rocznica by³a bardziej okr¹g³a. Jak d³ugo miesz-
ka³ Pan we W³ochach? Do 1948r. Po maturze rozpocz¹³em
studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Warszawskie-
go, które ukoñczy³em ju¿ w Akademii Medycznej. Do har-
cerstwa ju¿ nie wróci³em, nie ze wzglêdów politycznych.
Po prostu, maj¹c 18 lat doszed³em do wniosku, ¿e jest to
dla mnie zbyt dziecinna organizacja. Szczególnie w porów-
naniu z dzia³alnoœci¹ podczas okupacji, a przede wszyst-
kim w czasie Powstania i po Powstaniu. 

(rocznik 1929, rozmowa - 18 sierpnia 2004)

S³awomir Rump ps."W³odek"  
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(...) By³o nas czworo. Pierwsz¹ i drug¹ klasê robi³am na
Bema. Jak Niemcy zajêli szko³ê, chodzi³yœmy na komple-
ty. Tam, gdzie jest pêtla przy zak³adach Nowotki, by³y ba-
raki i tam chodzi³yœmy siê uczyæ. 28 sierpnia '44 Niemcy
wyprowadzili ca³¹ rodzinê - czworo dzieci i rodziców. Po-
tem nas posortowali. Osobno moja ciotka z siostr¹, Ojciec
osobno. A my -we trójkê z mam¹- te¿ osobno. WywieŸli
nas przez Pruszków na roboty. Po trzech miesi¹cach nasze-
go pobytu tam (nie znam nazwy tej wsi) by³a ju¿ zima.
Bauer przywióz³ nas w wêglarce do £owicza (wêglarka to
by³a lokomotywa). On by³ maszynist¹ na kolei. Przemyci³
nas za to, ¿e mama da³a mu z³oto. Dlaczego do £owicza
a nie do Warszawy? Bo mia³ trasê tylko do £owicza. A po-
tem poszliœmy na piechotê do Grodziska do brata mojej
mamy. A potem do Milanówka - do moich dziadków. Sie-
demnastoletnia siostra dosta³a siê do Buchenwaldu. By³a
tam 9 miesiêcy. Prze¿y³a piek³o. Ciocia te¿ prze¿y³a Bu-
chenwald. A ojciec by³ w Ravensbruck. Te¿ prze¿y³, ale do
œmierci ciê¿ko chorowa³. By³ tam królikiem doœwiadczal-
nym. Wróci³ w 46 roku po oswobodzeniu przez aliantów.
(...) 

(...) Po Powstaniu, zosta³a nas garstka. Na Woli, na
Elektoralnej wymordowali Niemcy ca³¹ rodzinê. Zginê³a
mamy siostra z ca³¹ rodzin¹. Mój Ojciec le¿a³ tam pod
p³otem ca³¹ noc. Upad³ na ziemiê zanim seria z karabinu
go z³apa³a. W nocy o trzeciej uciek³ stamt¹d i dotar³ do
nas na ul. Wolnoœæ. By³o to 1 sierpnia 44. Od pierwszego
dnia powstania by³a tam rzeŸ. Przy parku Sowiñskiego
pod murem. Najgorzej by³o na Woli przez pierwsze cztery
dni. Ca³y czas siê s³ysza³o: „do nogi!” do nogi wybijaæ!!!
PóŸniej chyba Niemcy zrozumieli, ¿e wszystkich w War-
szawie w ten sposób nie mog¹ powybijaæ.  Tych, których
nie zd¹¿yli zabiæ, wysy³ali do obozów. (...) 

(rocznik 1934, rozmowa - 19 sierpnia 2004) 

(...) Czy zna Pan historiê rodziny Kamiñskich?
S³ysza³em o tym. W domu naprzeciwko Kamiñskich
stali Niemcy. To by³ wysoki,  piêtrowy dom. S³ysza³em
potem , ¿e s³uchali radia i rzeczywiœcie ich za to
rozstrzelali. Nawet psy rozstrzelali. Najpierw zwi¹zali
psy. Ta posesja graniczy z posesj¹ róg Husarskiej i dawnej
Jagielloñskiej(obecna Milanowska). Graliœmy we trzech
pod leszczyn¹ w milionera- taka gra by³a nie wiem czy
pani pamiêta? Niemcy nas nie widzieli. Ale widzieliœmy
jak rzucili o ziemiê powi¹zane psy i zastrzelili je na
miejscu. Kamiñskich wyprowadzili na forty. To musia³o
byæ ju¿ w czasie powstania. Mieszka³em  na Husarskiej
8. By³o ciep³o- bo graliœmy na dworze. Kazik Komosa
.....w Bydgoszczy ¿yje - oni byli o 8 lat starsi ode mnie to
wiêcej wiedzieli. Mietek Maj mieszka³ wtedy róg
Piastowskiej (obecna Wilczycka) i Husarskiej w ma³ym
domku po drugiej stronie. Teraz tam dwa domy stoj¹.
Trzeba by³oby ich zapytaæ - mo¿e znaj¹ szczegó³y.
Spróbujê siê tego dowiedzieæ w tym tygodniu, ale proszê
pani - minê³o tyle lat! W czasie powstania mia³em  13
lat- ja jestem z 31 roku. (...)

(rozmowa - 23 sierpnia 2004)

(...) Polacy teraz mówi¹ „ w tym kraju”. Zapomnieli, ¿e
jest s³owo, którego my u¿ywaliœmy - Ojczyzna. (...) 
(...) Mój brat, Czes³aw Burchardt ps. „S³awa” ur.

w 1919 roku, by³ ochotnikiem w wojnie obronnej 39r.
W czasie powstania walczy³ na Placu Teatralnym, Bie-
lañska Bank, Bonifraterska, Miodowa, D³uga, PWPW,
plac Krasiñskich, Stare Miasto - w batalionie majora
Gozdawy (na D³ugiej jest tablica pami¹tkowa). Wycho-
dzi³ kana³em przy obecnym pomniku Powstañców Warsza-
wy. Prze¿y³ powstanie i uciek³ z id¹cej kolumny wojskowej
w O¿arowie. Powiadomiono mamê, która przez Go³¹bki
przyprowadzi³a brata do domu we W³ochach, na ul. ¯e-
romskiego 7 (obecna G³ubczycka) (...) 

(...) 1 sierpnia o godz „W” kierownictwo proporca Victo-
ria mia³o siê zameldowaæ w Stra¿y Po¿arnej na ul. Ko-
œciuszki (Popularna). Tam by³ równie¿ Jurek Janc „Wale-
rian”, Janek Kinast „Zdzis³aw”, i Kazio Burchardt pseu-
donim'Andrzej' (tzn. ja). Mieliœmy jeszcze dwóch ³¹czni-
ków- Janek Parafiñczak (taki fajny cwaniaczek) ale drugie-
go nie mogê sobie przypomnieæ. Po domach czekali dru¿yno-
wi na nasz¹ decyzjê. Godziny mijaj¹. U majora Roga, te-
go dnia, niektórzy sk³adali przysiêgê, ¿eby zachowaæ tajem-
nicê konspiracji. Okaza³o siê, ¿e 'to nie przelewki'. Stra¿a-
ków by³o ze trzech. Komendant Wichrowski jak zwykle, ele-
gancko ubrany, dwóch by³o bojowych a reszta by³a rozsypa-
na po dru¿ynach AK. Po drugiej stronie ulicy Koœciuszki,
naprzeciwko Stra¿y, ko³o godziny póŸniej ni¿ siê zebrali-
œmy, Polacy rozbroili Niemca, który sta³ tam na warcie.
Niemcy tam trzymali dokumentacjê i ca³y czas pilnowali
tego obiektu. Zawsze sta³ tam ¿o³nierz z karabinem mause-
rem. Dwóch m³odych ludzi chodzi³o sobie obojêtnie i nagle
'ciach' za karabin Niemca i uciekli. Zabili go? Nie. Ca³e
szczêœcie. Gdyby go zabili by³aby tragedia. Zostawili go,
wiêc pobieg³ zameldowaæ o napadzie. Dwa niemieckie
oœrodki tu by³y: jeden na Promienistej w szkole, a drugi na
Sieradzkiej (obecna Potrzebna, budynek dawnej szko³y stoi
do dzisiaj). By³y tam na dachach stanowiska karabinów
maszynowych. Wartownik pobieg³ do swojej jednostki. Po
15 minutach widaæ: jad¹ Niemcy! Na motorach z kosza-
mi, karabiny maszynowe wystawione, za nimi leci kilkuna-
stu piechot¹. Dowódca ma taki lekki wóz, za nim znowu le-
ci kilkunastu. Przelatuj¹ ko³o nas. Widzimy, ¿e lec¹ do Wi-
chrowskiego pytaæ, czy nie widzia³ dok¹d uciekli, a Wichrow-
ski pokazuje rêk¹: tam, tam prosto! Niemcy pojechali prosto.
Czekaliœmy tam dalej na rozkazy, ale siê nie doczekaliœmy.
I uwa¿am, ¿e bardzo dobrze siê sta³o, bo nie by³o broni. Na-
prawdê nie by³o broni! Jak Wy mieliœcie robiæ to Powsta-
nie? Tak, to w³aœnie jest pytanie. Tak samo jak w Warsza-

Hanna Bia³as Kazimierz Burchardt, 
pseudonim "Andrzej" 

Jan Kopeæ
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wie, proszê pani. Obiecywali wszystko - ca³y zachód: Fran-
cja, Anglia, Stany nawet, ale ¿adne z tych pañstw siê nie
wywi¹za³o. Powa¿nie nas nie potraktowano. Zostawili nas
samych. A ruscy na drugiej stronie. Do której godziny cze-
kaliœcie na polecenia? Do nocy. Rano przysz³a informa-
cja, ¿e nie bêdzie we W³ochach powstania. Trzeba teraz
wyjœæ i zobaczyæ co siê dzieje. Ja chcia³em iœæ i poszed³em.
By³em lekko ubrany. By³o gor¹co tak jak dziœ. By³em w ko-
szulce, mia³em krótkie spodenki - wygl¹da³em jak dziecko.
Obszed³em wszystko wokó³, wróci³em i powiedzia³em 'wszê-
dzie jest spokój i cisza - mo¿emy wyjœæ'. Ka¿dy do swojego
domu. Wiem od porucznika 'Pucha³y', ¿e by³o powstanie
szykowane, ale musieli siê wszyscy we W³ochach wycofaæ. To
by³a m¹dra decyzja. Inaczej wszystkich by nas wyt³ukli,
a mieszkañców rozstrzelali. Szansy nie by³o ¿adnej. Go³ymi
rêkami nic siê nie da³o zrobiæ. Tata S³awka Rumpa by³ 'na
punkcie' to mówi³, ¿e jeden pistolet mieli na kilku. Co mo¿-
na by³o zdzia³aæ!? Ale stanê³o pytanie; co my bêdziemy ro-
biæ dalej? S³ychaæ dzieñ i noc walki w Warszawie, widaæ ³u-
ny pal¹cej siê Warszawy. (...) 
(...) Major Róg mieszka³ na Sieradzkiej - po drugiej stro-

nie szko³y. On walczy³ w wojnie polsko bolszewickiej 1920
- w bitwie o Warszawê. To by³ pi³sudczyk - mówiliœmy na
niego 'dziadek' - by³ ko³o szeœædziesi¹tki. Ja nie chcia³em
znaæ nazwisk w obawie, ¿e mogê nie wytrzymaæ. Taka by³a
zasada. On do mnie przychodzi³ jak coœ by³o potrzeba albo
ja chodzi³em do niego. On w³aœnie zgin¹³ jak Rosjanie ju¿
przyszli. NKWD go z³apa³o w 45 roku, wywieŸli go
i œwiat o nim zapomnia³. (...) 
(...) Czy Niemcy nie przyszli do Waszych rodzin

z ¿¹daniem: 'masz tu, podpisuj volkslistê bo inaczej...
'? Niemcy podejmowali takie próby. Za mn¹ mieszka³ (to
Tadzio Borowski wie) taki z opask¹. Zacz¹³ do nas przy-
chodziæ. Chodzi³ szukaæ nowych chêtnych ale my go od sie-
bie popêdziliœmy. Byliœmy nagabywani ale nikogo z naszej
rodziny nie przekabacili. Ksi¹dz Chroœcicki to by³ kochany
ksi¹dz, naszej rodzinie te¿ pomaga³.(...) 
(...) Dlaczego akurat 16 wrzeœnia'44 by³y areszto-

wania i wywózka 5tys. mê¿czyzn z W³och? To by³a
obawa Niemców, ¿e mo¿e rozpocz¹æ siê powstanie we W³o-
chach bo Puszcza Kampinoska siê ruszy³a. Przed t¹ bran-
k¹ jednak czêœæ mieszkañców W³och do Puszczy posz³a i ten
nasz opiekun porucznik „Pucha³a” czyli Jerzy Dudziec od-
by³ ze mn¹ rozmowê na ¯eromskiego 7. On tam by³ na wy-
sokiej funkcji - adiutant komendanta Puszczy. Mówi³:
Niemcy boj¹ siê, ¿e we W³ochach te¿ siê zacznie. Ruscy
zbli¿aj¹ siê bardzo szybko wiêc Niemcy dostali polecenia, ¿e
maj¹ opró¿niæ W³ochy. (...) 

(...) Jak Panu uda³o siê unikn¹æ aresztowania 16
wrzeœnia 44? Robi³em nas³uchy z radia B³yskawica. Te-
raz jak s³ucham w telewizji tych nagrañ - ³za siê w oku krê-
ci. Jakby to by³o dziœ. Na ul. Sejmow¹ (obecnie Tomnicka)
chodzi³em codziennie. Tam by³y dwie wille stoj¹ce obok sie-
bie. Po prawej stronie siê wchodzi³o. Wtedy jak ta branka

by³a - jak codziennie, szed³em tam rano na nas³uch. Tam
byli dwaj, którzy nie poszli do Puszczy Kampinoskiej.
W szafce nocnej trzymali odbiornik na s³uchawki. Jak siê
Oni nazywali? Nie wiem. Oni mieli wtedy oko³o trzy-
dziestki. Ja do nich przychodzi³em, czasem razem s³uchali-
œmy. Jeden mia³ jedn¹ s³uchawkê, a druga le¿a³a na jakimœ
talerzu, tak, ¿e dobrze by³o s³ychaæ i wszyscy trzej pisali-
œmy. O³óweczkiem. 10 minut czy 15 minut i skoñczy³o siê.
Potem czytaliœmy i sprawdzaliœmy zapiski. Uk³adano ko-
munikat. Nosi³em go pod stop¹- w skarpetce i szed³em so-
bie do swojego domu. Wychodzi³em zawsze z domu o 7 ra-
no. Jak wychodzi³em tego dnia widzia³em jakiœ ruch ale nie
wiedzia³em, ¿e to siê tak skoñczy, bo sk¹d? Dopiero jak
wraca³em zorientowa³em siê, ¿e coœ niedobrze, wiêc wróci³em
okrê¿n¹ drog¹. Zachodzê do siebie. Patrzê jest ju¿ u mnie
w domu S³awek Rump i mówi „ojca zabrali a ja tu przy-
szed³em”. I jeszcze jeden taki, który z Poznania ucieka³
przed Niemcami i tutaj by³ u stryjka. Wchodziliœmy na
strych i ukrywaliœmy siê jakiœ czas. Tam nocowaliœmy.
Mia³em m³odszego brata Ryszarda, który chodzi³ i spraw-
dza³ czy ktoœ nam nie depcze po piêtach. Ja nosi³em jego me-
trykê. Jak coœ, to pokazywa³em j¹, ¿e jestem m³odszy, ¿eby
siê nie czepiali. On by³ z 29 roku. (...) 
(...) To by³o dobrze zorganizowane. W po³udnie ju¿ mieli-

œmy wiadomoœci z poprzedniego dnia. £añcuszek ³¹czników
by³ u³o¿ony skutecznie bo nie by³o ¿adnej wsypy. Nie bali-
œcie siê niemieckich urz¹dzeñ lokacyjnych? Nie by³o
bohaterów - bohaterowie s¹ w kinie. Mój m³odszy brat, Ry-
siek sta³ na czatach pilnowa³ co siê wokó³ dzieje. 50 m da-
lej sta³ nastêpny i nastêpny. Stali na skrzy¿owaniach tak,
¿eby widzieæ zagro¿enia. M. in. Jerzy Link pseudonim „Ku-
ba” te¿ by³ z bratem w obstawie. On ju¿ te¿ nie ¿yje. Wy-
s³ugiwaliœmy siê m³odszymi. Po powstaniu w koñcowej fa-
zie s³uchaliœmy BBC a w czasie powstania radia „B³yska-
wica” (...) 
(...) Czy zna Pan historiê rozstrzelania Kamiñskich?
Albo nazwisko Miernowski, lub Szaniawska? Miesz-
ka³ we W³ochach profesor Szaniawski. On nas uczy³ w 45
roku biologii, a póŸniej wyk³ada³ na Uniwersytecie War-
szawskim. Doskona³y erudyta. By³ ju¿ starszawy, ale jeŸ-
dzi³ samochodem po ca³ej Polsce. Ja, po latach, przypo-
mnia³em mu siê. Uœmiechn¹³ siê tylko. Na Uniwersytecie
Warszawskim mia³ wydzia³ Psychologii, który ja skoñczy-
³em. PóŸniej zacz¹³em doktorat z zakresu polityki spo³ecznej
u prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza na wydziale Uni-
wersytetu Warszawskiego. (...) 

(...) Komu Pan dostarcza³ te komunikaty przepisa-
ne o³óweczkiem z nas³uchu? Major „Róg” dostarczy³ mi
maszynê „Underwood” - by³a potwornie ciê¿ka. By³ taki
okres, ¿e mama S³awka Rumpa przepisywa³a te komunika-
ty. Ich domek by³ przy samej ulicy - strasznie by³o s³ychaæ pi-
sanie, wiêc z powrotem przynieœliœmy j¹ do mnie. Tata robi³
jakieœ podk³adki pod maszynê, ¿eby by³o ciszej. Kiedy S³awek
przepisywa³ to ja mu wtedy, powiem brzydko, na ³eb zak³a-
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da³em koc. Pod kocem mieliœmy ¿arówkê, ¿eby móg³ pisaæ.
Zajmowaliœmy siê pisaniem i drukowaniem we trójkê: ja,
S³awek Rump i Janek Zwierzyñski. Nie pisaliœmy ¿adnych
numerów na górze kartki ani kto wydawa³ i kiedy. Przecie¿
to grozi³o dekonspiracj¹. Mia³em ca³y komplet tych wiado-
moœci, ale zostawi³em to u s¹siadów naprzeciwko na ¯erom-
skiego - w kuferku na strychu. Wróci³em w 53 roku ale tam
siê coœ dzia³o i mój ojciec zniszczy³ zawartoœæ kufra. Zostawi-
³em jeszcze u pañstwa Link, w tym kuferku, rakietnicê mie-
dzian¹ i dwa du¿e pociski do niej. Szkoda, ¿e siê nie
zachowa³a. To by³ bardzo niebezpieczny, represyjny okres.
Ojciec i mama zmarli w latach piêædziesi¹tych. (...) 

(rocznik 1925, rozmowa 23 sierpnia 2004) 

(...) Drewniany domek w ogródku sta³ na ul. Szopena 8
(obecna ul. Pianistów). Obok by³ Arbeitsamt. 1 sierpnia
nocowali u nas ch³opcy: Jerzy Dudziec pseudonim "Pucha³a",
Andrzej Paszkowski pseudonim "Dzik" i "Kord" - jego zastêpca,
brat mój Jan Sobieszek pseudonim " Cios", i najm³odszy z nich
jako ³¹cznik, Jan Mizerski pseudonim "Waligóra" - syn mojej
ciotki. U nas zosta³a zgromadzona ca³a broñ oddzia³u i oni
wyszli od nas na akcjê 1 sierpnia. Mieli wyjœæ wczeœniej, ale w
koñcu siê opóŸni³o. Szli w kierunku szko³y na Promienist¹. Ich
zadaniem by³o zdobycie tej szko³y, zdobycie broni niemieckiej i
wykurzenie stamt¹d Niemców. To by³y szalone pomys³y. Tu na
rozproszonym terenie nie mog³o siê to powieŸæ. Oni wyszli w
czapkach na g³owach , z opaskami na ramieniu -
powyci¹ganych z kufra od rodziców. Od rodziców wyci¹gnêli
te¿ przedwojenne rogatywki. Broñ na wierzchu... Mieli jeden
karabin maszynowy - mój brat by³ zreszt¹ do jego obs³ugi,
poniewa¿ najlepiej strzela³. To ju¿ by³a pe³na dekonspiracja.
Wszyscy wychodz¹ od nas. Zosta³yœmy: ja, mama i jedna
siostra. Siedzia³yœmy na werandzie. Nagle s³ychaæ huk. Ja nie
zdawa³am sobie sprawy z powagi sytuacji, ale mama by³a
bardzo zdenerwowana. Potem okaza³o siê, ¿e któremuœ z
ch³opców wypad³a i zapali³a siê butelka z benzyn¹. Strach
potworny! Ale okaza³o siê, ¿e Niemcy tego nie zauwa¿yli. Od
naszej strony by³o to widoczne, bo by³o bli¿ej naszego domu.
Ale w zwi¹zku z tym atak na szko³ê opóŸni³ siê o jakieœ dwie
godziny. Tam by³o mo¿e dwudziestu, mo¿e trzydziestu
ch³opców. By³ to  oddzia³ dywersji bojowej Armii Krajowej , 7
rejonu  obwodu "Obro¿a". Dowódc¹ by³ Jerzy Dudziec,
pseudonim "Pucha³a". Oni zaczaili siê, siedzieli jak myszki pod
miot³¹ i czekali na w³aœciwy moment do ataku. Ukryli siê w
tych kartofliskach i w  chaszczach. Mieli pistolety i inne
karabiny rêczne. Nad ranem dostali rozkaz, ¿e maj¹ wróciæ na
miejsce zakwaterowania i ukryæ broñ. I tak zakoñczy³ siê
w³aœciwie pierwszy dzieñ Powstania. Jerzy Dudziec i Andrzej
Paszkowski zamieszkali u nas. (...)
(...) To by³o z 6 na 7 sierpnia '44. Dok³adnie pamiêtam  -

bo 6 sierpnia by³y urodziny mojego Taty. Siedzieliœmy wszyscy

przy skromnej kolacji i ch³opcy Tacie sk³adali ¿yczenia. Nastrój
oczywiœcie by³ koszmarny ze wzglêdu na to co siê wokó³ dzia³o.
Wieczorem poszliœmy spaæ normalnie. W naszym pokoju na
górze spa³o trzech ch³opaków. Ko³o 12 w nocy nagle ³omotanie
kolbami. We wszystkie okna naraz. Dooko³a domu. Mój Tata
oci¹ga³ siê,  ale musia³ otworzyæ. Do pokoju wpad³o dwóch
oficerów z trupimi czaszkami. I wskazali: ten, ten! na  mojego
tatê - Romana Sobieszka i na  mojego brata - Jana Sobieszka.
Popêdzili na górê. Ja za nimi. Chcia³am zobaczyæ co siê dzieje.
W podwójnym ³ó¿ku le¿a³ Jurek Dudziec i Andrzej Paszkowski
a w œrodku mój brat cioteczny - Janek Mizerski. Mia³ drobn¹
buziê- Niemcy myœleli, ¿e dziecko... Wskazali znowu: ten, ten
i ten! Na Jurka i Andrzeja. I na Górzyñskiego - mê¿a Jadzi.
To by³ koszmar! Piêciu ich wyprowadzili. Popêdzili ich w noc,
wzd³u¿ Szopena.  Baliœmy siê, ¿e ich zaraz rozwal¹. Wczeœniej
jak Niemcy walili w okna i drzwi brat mówi³ do mnie "zobacz
czy oni s¹ w ogrodzie".  Chcia³ pewnie uciekaæ. Ale o tym w
ogóle nie by³o mowy! Gdy tylko minê³a godzina policyjna ,
rano, moja mama biegiem ruszy³a ich szukaæ! Ja te¿. Janka
Mizerskiego nie wziêli- zosta³ z nami. Rano okaza³o siê, ¿e jako
zak³adnicy s¹ obok, w kinie Ada. Kino  otoczone ¿andarmami,
stoj¹ karabiny maszynowe z taœmami amunicji, na stojakach
z czterech  stron. A w œrodku s¹ oni. Jakimœ cudem  w dniu  9
sierpnia Niemcy zwolnili wszystkich zak³adników. 11 sierpnia
przyszed³ rozkaz przemieszczenia siê oddzia³ów Armii
Krajowej do Puszczy Kampinoskiej. (...)  

(rozmowa 24 sierpnia 2004)

Zdjêcie zrobione w Wielkanoc 44: od lewej : Jaœ Mizerski
pseudonim "Waligóra", Szymek Mizerski pseudonim "Powa³a"
(zgin¹³ pod Jaktorowem 29 wrzeœnia 1944) , Jaœ Sobieszek
pseudonim "Cios" (zgin¹³ pod Sowi¹ Wol¹ 27 wrzeœnia
1944), Grzeœ Mizerski pseudonim "Tworzymir" (poleg³ 22
sierpnia 1944 w ataku na Dworzec Gdañski). Po wojnie
dostali poœmiertnie Krzy¿e Powstañcze i Armii Krajowej.

Maria Michnikowska 



Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy KULA W£OCHOWSKA  Wydanie Specjalne12

W 44 roku mia³em dwanaœcie lat. Z tamtych
lat pamiêtam nêdzê, biedê, g³ód. Mieszka³o tu wie-
lu Niemców. Wszystkie piekarnie mieli Rapp
i Schielle. Niemcy mieli tu domy jednorodzinne.
Szeler mieszka tu do tej pory, ale on nie by³ Nie-
miec. My mieszkaliœmy na ul. Sklepowej 25 a pod
27 na Sklepowej by³a piekarnia Schiellego. By³o
nas troje dzieci, staliœmy godzinami w kolejkach po
chleb. Jak nas pozna³, to wygania³ nas z kolejki.
Chodziliœmy na lekcje do pani Cendrowskiej - to
by³ drugi dom od szko³y na ul. Parkowej (Cietrze-
wia). Córka Pani Cendrowskiej przyjaŸni³a siê
z któr¹œ z nauczycielek. Jak zaczê³y siê k³opoty ze
szko³¹ na Parkowej to pani Cendrowska zapropo-
nowa³a naukê u siebie w domu. Dali na to 2 po-
koje. Ze szko³y przyniesiono ³awki. Wie pani - nie
wolno by³o nauczaæ. PóŸniej szko³a by³a na Jagiel-
loñskiej (Milanowska), póŸniej u Pawlickich na ul.
Weso³ej (obecnie Miko³ajska) (...) 

(...) Czy Pan zna³ rodzinê Kamiñskich,
w której 6 osób rozstrzelali Niemcy na for-
tach? Nie. Ale id¹c kiedyœ do szko³y widzia³em
jak na ul. Sejmowej gestapo z³apa³o ¯ydówkê.
£adna babka by³a. Strasznie p³aka³a. Wyprowa-
dzili j¹ na forty i zabili. Dwóch Niemców j¹ pro-
wadzi³o, odpêdzili nas i s³yszeliœmy tylko strza³y.
Jej te¿ nie zna³em. (...) 

(...) Kiedyœ po drodze spotkaliœmy granatowego
banszuca. Chodzi³ z psem - podpalanym wilczu-
rem. Nazywaliœmy go rudy, ale jak siê nazywa³ to
trudno powiedzieæ. Przede mn¹ jecha³o dwóch ch³o-
paków na rowerze. Mieli po dwadzieœcia lat.
Krzyknêli do mnie, uciekaj!!!!! Przejechali ko³o
mnie, strzelili: raz, drugi z pistoletu i zabili Niem-
ca. I psa. Wie pani - to mia³o dobre i z³e strony.
Niemcy zastrzelili za to wielu Polaków. (...) 

(...) Czy warto by³o? Mo¿e i warto tylko za-
brak³o dojrza³oœci politycznej. Przecie¿ wiadomo
by³o z góry, ¿e powstanie poniesie fiasko. Po
pierwsze, ¿e liczyliœmy na Angliê, na Francjê a tej
pomocy to by³o, jak kot nap³aka³. Zwi¹zek ra-

dziecki sta³ pó³ roku na Pradze. Pó³ roku!! Sfor-
sowaæ Wis³ê to by³ ma³y pryszcz dla takiej potêgi
jak oni wtedy byli. To by³o celowe, ¿eby stary rz¹d
sanacyjny wykoñczyæ. I Niemcy mieli jeszcze wte-
dy potêgê. Oni stali miêdzy Ursusem a Piasto-
wem. Sta³a tam „berta” - dzia³o na lawecie kole-
jowej. Mówiê pani - to by³ koszmar. Jaka to by³a
œrednica!!! Strzelali z tego na Pragê. Wózkami
podwozili pociski. Mia³a zasiêg kilkanaœcie kilo-
metrów. (...) 

(...) tam gdzie by³y kasy biletowe -by³y stojaki.
Mo¿na by³o siê oprzeæ i rozmawiaæ z kasjerem.
Szkop by³ oparty o ten stojak i nagle wesz³o dwóch
Polaków. Krzykn¹³ jeden z nich do mnie „spieprzaj
gnojku'. Zwia³em szybko. Tylko wyskoczy³em a oni
r¹bnêli szkopa z maszyny. Wyczuli moment, bo za
chwilkê odje¿d¿a kolejka. Wskoczyli do niej kiedy
ruszy³a. To by³o w odleg³oœci 10m. Ale za to
Niemcy podobno rozstrzelali 10 czy 15 osób. To
byli niewinni ludzie. Tak samo jak z zamachem na
Kuczerê. (...) 

(...) Na Solipskiej, tam gdzie teraz jest Liceum
Ekonomiczne, w styczniu 44 roku - spad³a olbrzy-
mia forteca niemiecka. Skrzyd³o tego samolotu by-
³o na kilka piêter. Samolot szeœciomotorowy, trans-
portowy. By³a ósma rano w niedzielê. Polecieliœmy
tam. Jeszcze widzieliœmy jak skakali piloci. Mieli
mundury w ciemno butelkowym kolorze. Skakali
z wysokoœci. To by³a podwójna wysokoœæ s³upów te-
legraficznych. Ko³o s¹siedniego domu Niemcy po-
uk³adali s³omê i uk³adali tych swoich martwych
pilotów- jeden ko³o drugiego. Piloci wiedzieli, ¿e sa-
molot spada i zaczêli wyskakiwaæ. Niemcy usunêli
wrak w ci¹gu kilku tygodni. Po latach sprawdzi-
³em, co to by³ za samolot. Meserschmitt Me 323
'Gigant' produkcji z 41 roku. Rozpiêtoœæ 55m,
d³ugoœæ 28,5m wysokoœæ 9,6m masa 29060kg,
masa startowa 45000 kg, 6 silników gwiazdo-
wych- ka¿dy o mocy 839KW lub 1140 KM, ³a-
downoœæ 20000kg. Wyprodukowano go w 200 eg-
zemplarzach. (...) 

(rocznik 1932, rozmowa 24 sierpnia 2004)

Eugeniusz Wnorowski
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(...) Mój m¹¿, Ludwik Chachaj ps. “1354” ps.
“Smuga”, w stopniu kaprala, walczy³ w Powstaniu War-
szawskim w kompanii „Gertruda” a po wybuchu czo³gu od
14 sierpnia w kompanii „Aniela” batalionu „Gustaw
Harnaœ”. W niewoli by³ przetrzymywany w obozach Fa-
lingbostel i Dorsten (Stalag VI J). Zmar³ dnia 15 stycz-
nia 1986 roku i spoczywa na Cmentarzu we W³ochach
w grobie rodzinnym. Mia³ czterech braci: Henryk, Mie-
czys³aw, Jerzy i Wac³aw. Tak wiêc 5 braci walczy³o w Po-
wstaniu Warszawskim. Walczyli na Starówce, w Œród-
mieœciu i na Woli. (...) 

(...) Ten domek ma 80 lat. Pod³ogi, okna, drzwi - te
same. Mój brat Mieczys³aw, poszed³ st¹d do Powstania.
Wylot 7. W 1944 roku mia³am 20 lat. By³am przeszko-
lona w fabryce Marciniaka. Pan Marciniak wys³a³ nas na
Pu³awsk¹, do lekarza, na kurs pierwszej pomocy dla sani-
tariuszek. Na wypadek gdyby coœ siê dzia³o w fabryce. By³
to kurs robienia opatrunków, zastrzyków, banda¿owania
g³owy i reszty cia³a. Spêdzi³a Pani czas powstania we
W³ochach? Nie do koñca, bo st¹d nas wyrzucili kozacy.
Rozebrali drewniane ogrodzenie, wstawili konie, wiêc mo-
ja mama wyprowadzi³a mnie do kolejki i wywioz³a do ro-

dziny, do Grodziska. Niemcy sprowadzili tu kozaków po
dwóch tygodniach powstania. Kozacy mieli takie krzy¿aki
na che³mach i mundury kozackie. Sta³o tu z 10 koni i wo-
zy do zaprzêgu konnego. Kozacy zabrali wszystko, co mie-
liœmy. (...) 

(...) By³a tu na ul. Koœciuszki (obecna Popularna) -
Harcerska Organizacja Po¿arnicza. Prowadzi³ j¹ Pan
Wichrowski. Jak wojna wybuch³a mieli powiedziane: z pa-
nem Wichrowskim jechaæ na rowerach „na stra¿” fabryki
w Brzeœciu. Ale ich po drodze rozbili i potracili kontakt.
Mój brat Stanis³aw Godlewski z Jankiem Klonowskim,
wst¹pili na ochotnika do Wojska. Poszli z polskim woj-
skiem a¿ pod Tomaszów Lubelski. Staœ zgin¹³ 18 wrzeœnia
jak weszli Rosjanie (1939). Pod Tomaszowem Lubelskim
wziêli ich w dwa ognie - niemcy i ruscy. Jest tam zbiorowa
mogi³a. Staœ by³ ciê¿ko ranny w brzuch. Lekarz, który
opiekowa³ siê bratem przys³a³ list do ksiêdza Chroœcickie-
go. Proszê przeczytaæ. (...) (red. przeczyta³am- wstrz¹sa-
j¹cy- o ostatnich chwilach ¿o³nierza bohatera - Stanis³a-
wa Godlewskiego). 

(rocznik 1924, rozmowa 4 wrzeœnia 2004)

Jadwiga Chachaj z domu Godlewska 

Postkarte-Kartka pocztowa z dnia
18.12.44  Jadwigi Godlewskiej do
Ludwika Chachaja, póŸniejszego mê¿a.

Ludwik Chachaj, 
zdjêcie z obozu.
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(...) Ch³opcy z W³och, którzy miêdzy innymi
poszli do Powstania: 

Stefan Bogucki, pseudonim „Bost”, (rok 1926)
stopieñ wojskowy kapral, dowódca dru¿yny pu³ku
„Baszta” Armii Krajowej 

Bogdan Plezner, pseudonim „Dan” -- le¿a³ w na-
szym szpitalu na ul. Czeczota. 25 wrzeœnia 1944
Niemcy wpadli do szpitala i wszystkich rannych ,
którzy le¿eli w tym szpitalu wystrzelali. Nie móg³
uciekaæ, bo by³ ranny w obydwie nogi. 

Roman Omiecki, pseudonim „Stach” (rok 1927)
stopieñ wojskowy st. Strzelec - mieszka³ na Klesz-
czowej

Mieczys³aw Godlewski, pseudonim „Ignac” (rok
1927) stopieñ wojskowy strzelec

Soboczyñski W³adys³aw, pseudonim „Stanis³aw”
(rok 1926), stopieñ wojskowy kapral

Soboczyñski Aleksander, pseudonim „Zbigniew”
(rok 1926), stopieñ wojskowy strzelec. Olek zgin¹³
25 wrzeœnia 1944 (...) 

(...) Bra³ Pan udzia³ w Powstaniu? Tak. We
W³ochach by³ oddzia³. Dru¿ynowym by³ Stefan
Bogucki, który mieszka³ tu na (Granicznej) Krañ-
cowej. Wœród kolegów byli uczniowie Szko³y Pod-
stawowej na Parkowej (obecna Cietrzewia). Ju¿
w 42 roku byliœmy zorganizowani. Od 1942 roku
przygotowywano nas do prac rozpoznawczych
i przechodziliœmy ró¿ne szkolenia. Na ulicy Brat-
niej sk³adaliœmy przysiêgê. By³ tam drewniak, któ-
rego ju¿ teraz nie ma. Tam mieszka³o dwóch bliŸ-
niaków W³adek i Olek Soboczyñscy. By³ jeszcze
Bogucki, Plezner, Roman Omiecki. Walczyliœmy
w „Baszcie” na Mokotowie. Tam byli ch³opcy z ca-
³ej Warszawy. Jak siê dostaliœcie do Powstania
na godzinê „W”? Byliœmy skoszarowani na ty-
dzieñ, 10 dni przed powstaniem na ulicy Wawel-
skiej. To by³ profesorski budynek - mia³ wyjœcie na
ulicê Uniwersyteck¹ i Wawelsk¹. 1 sierpnia dosta-
liœmy sygna³, ¿e mamy przedostaæ siê na Moko-
tów. Roman Omiecki nie zdo³a³ siê przedrzeæ, bo
zosta³ na Œródmieœciu. Nie mogliœmy iœæ grup¹.
Szliœmy dwójkami. Roman zosta³ na Œródmieœciu-
ja ju¿ siê z nim w czasie Powstania nie spotka³em.
Z pozosta³ymi kolegami przedarliœmy siê na Mo-
kotów. Jak wyszliœmy z tych kwater do „Królikar-

ni” tam by³y odkopane rowy. Myœleliœmy, ¿e tam
jest du¿o broni. A tam by³y „filipinki” - granaty.
Ka¿dy wzi¹³ po dwa granaty, osobiste opatrunki
i opaski AK, bia³o czerwone z kotwic¹ powstañ-
cz¹. Kazano nam oddaæ wszystkie dokumenty
i zdjêcia. By³a obawa, ¿e jak Niemcy nas dorw¹ to
rodziny mog¹ mieæ k³opoty. Te dokumenty zako-
pano w Królikarni.. (...) 
(...) By³y ró¿ne okresy w czasie tego Powstania.

By³a euforia i by³a rozpacz. Ka¿dy dostawa³ zada-
nie i musia³ je wykonaæ. Nasz oddzia³ dzia³a³
w obszarze ulic - Dolna, Pu³awska, Wilanowska
i Sobieskiego, a w œrodku Królikarnia. Pierwsze za-
danie jakie dostaliœmy to by³o zajêcie szko³y na ul.
Woronicza. By³a zajêta przez policjê SS. Oczywi-
œcie my byliœmy bardzo s³abo uzbrojeni. Granaty,
które dostaliœmy by³y zaczepne, a nie obronne.
By³a pewna grupa, która przysz³a te¿ z jakiejœ
kwatery, z peemami. To by³y automaty - karabiny
maszynowe. Próbowaliœmy wspólnie zaatakowaæ
tê szko³ê na Woronicza, ale bez wiêkszego rezulta-
tu, bo Niemcy byli bardzo dobrze uzbrojeni. Bu-
dynek by³ muro-
wany, na wzgó-
rzu- myœmy mu-
sieli pod górê siê
drapaæ. Nic z tego
nie wysz³o i mu-
sieliœmy siê wyco-
faæ do Królikarni.
I wykonywaliœmy
kolejne zadania.
Byliœmy wysy³ani
w Lasy Kabackie,
bo tam na skraju
Niemcy z artylerii
strzelali na Mo-
kotów. Próbowali-
œmy ich zatrzy-
maæ. Byliœmy
w Lasach Choj-
nowskich - zabez-
pieczaliœmy drogê
do Piaseczna.
Niemcy t¹ szos¹
z a o p a t r y w a l i
Warszawê, a poza
tym Niemcy mieli
tam stanowiska
z reflektorami,
które oœwietla³y
samoloty alianc-

Mieczys³aw Godlewski,  pseudonim "Ignac" stopieñ wojskowy strzelec

Krzy¿ Powstañczy Pana
Mieczys³awa Godlewskiego
pseudonim „Ignac”. 
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kie ze zrzutami. Takie oœwietlone samoloty by³y
dobrym celem. Niszczyliœmy te reflektory. (...) 
Jak m³odzi ch³opcy i dziewczêta podejmowali
decyzjê: idê na Powstanie? By³ zryw, wychowa-
nie patriotyczne w domu i w szkole. Nie wiem czy
zachowa³y siê gdzieœ zdjêcia z 39 roku, kiedy ro-
dzice, dzieci i m³odzie¿ zbierali pieni¹dze dla woj-
ska, na dziedziñcu szko³y na Parkowej. Tu na dzie-
dziñcu szko³y odby³o siê wrêczenie kasków i bro-
ni zakupionej z tej zbiórki. To by³o bardzo patrio-
tyczne. Poza tym w domu - ¿yliœmy w czasie oku-
pacji w wielkim terrorze, poni¿eniu, poniewiera-
niu, znêcaniu. Ka¿dy z nas poszed³ wczeœnie do
pracy. Ja poszed³em do pracy nie maj¹c skoñczo-
nych 14 lat. Pracowa³em na Okêciu u Marciniaka
do czasu pójœcia na powstanie. Chodzi³em do
szko³y zawodowej. To by³a wieczorowa szko³a.
Skoñczy³em j¹ w 44 roku. Chodzenie do szko³y to
by³a legitymacja bezpieczeñstwa dla dzieci. Mieli-
œmy patriotyzm we krwi. Zgin¹³ brat - Stanis³aw
Godlewski - mia³ 17 lat jak poszed³ na ochotnika
do wojska w 39 roku i ja mia³em 17 lat jak posze-
d³em na powstanie. Przy szkole by³a 136 Dru¿y-
na Harcerska. By³ w tej dru¿ynie mój brat Stani-

s³aw Godlewski,
a ja by³em tam po-
tem w zuchach. By-
liœmy na dwudnio-
wym obozie pod
Warszaw¹. Tak¿e
tam by³o zaprzysiê-
¿enie harcerzy. Ja-
nek Klonowski - 15
latek i Zakrzewski
ju¿ nie ¿yj¹. Sze-
œcioro nas by³o
w rodzinie. Wojny
nie prze¿y³ brat
Stanis³aw. Nie
prze¿y³ te¿ szwa-
gier -siostry m¹¿ -
by³ w Anglii lotni-
kiem - Oyrzanow-
ski Wac³aw (...) 

(rocznik 1927- 
rozmowa 5 wrzeœnia 2004) 

Co poniektórzy dziennikarze ze swoistym
"taktem" chc¹ uœwiadomiæ nam, ¿e czas siê
¿egnaæ. ¯e nastêpna rocznica ju¿ chyba nie
bêdzie potrzebna, bo winowajców nie stanie.
A my  tam wysoko, us³yszymy - "stañcie do
apelu..." Mo¿e to i dobrze. My, najpierw
"zaplute kar³y reakcji" , a póŸniej mordercy
Warszawy i kwiatu jej m³odzie¿y spotkamy
siê z Nimi. Tymi, którzy wrêczali nam
opaski, czasem broñ, a póŸniej szli przed
nami - bo nasi dowódcy znali tylko rozkaz
"za mn¹!". Spotkamy siê, a Oni zapytaj¹ :
jak by³o? Jak przez te 60 lat czczono ich
pamiêæ, a nas honorowano? A tam istnieje
tylko PRAWDA. I my tê prawdê bêdziemy
mówiæ. Opowiemy o terrorze, zak³amaniu,
obojêtnoœci i zapomnieniu, i o tym, ¿e kiedy
wreszcie pojawi³ siê Cz³owiek Sprawiedliwy,
który œwiatu i narodowi przypomnia³ te
tragiczne, ale godne czci i pamiêci karty
naszej gorzkiej chwa³y - oszczekano go. Jak
œmia³ po szeœædziesiêciu latach, wbrew
cichemu porozumieniu wszystkich opcji
politycznych, ekshumowaæ pamiêæ i
wspomnienia. A ju¿ chcia³o siê rzec: panowie
problem z g³owy.
Dziœ   w szeœædziesi¹t¹ rocznicê przerwania
walki z jednym okupantem oraz po
zmaganiach z drugim, pochylmy czo³o przed
Tymi, którzy odeszli i z³ó¿cie obietnicê, ¿e nie
dacie wydrzeæ z pamiêci narodu tragicznej i
wznios³ej karty, której imiê Powstanie
Warszawskie.
Nie wstydŸcie siê 1 sierpnia ozdobiæ flagami
swój dom, a gdy o 17.00 - godzinie "W",
zabrzmi¹ syreny, stañcie, oddajcie pok³on
naszym dziadom i ojcom, oddajcie pok³on
Miastu tamtych dni. 

"Kaktus"

Gorzkie refleksje

Krzy¿ Armii Krajowej Pana
Mieczys³awa Godlewskiego
pseudonim „Ignac”. 
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Onegdaj na Mazowszu z braku œrodków przekazu istnia³a potrzeba znalezienia instrumentu szybkiego przep³ywu
informacji. Mieszkaniec otrzymuj¹cy wiadomoœæ zapisywa³ jej treœæ i oddawa³ najbli¿szemu s¹siadowi, 

ten nastêpnemu, itd. Tê formê przekazu nazwano "kul¹". 
W nawi¹zaniu do tej mazowieckiej tradycji, W³ochowianom podajemy Kulê W³ochowsk¹.

Wydawca: Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy, adres redakcji: 02-463 Warszawa, ul. Naukowa 15, telefon: 863 87 05
Sk³ad, ³amanie i druk: Drukarnia "POL-DRUK" Warszawa, ul. Szyszkowa 41, tel./fax: (022) 868 68 81
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PPrrooggrraamm  uurroocczzyyssttooœœccii::

· Godz.11.00 - Uroczysta Msza Œwiêta, poœwiêcona pamiêci
Powstañców i ludnoœci cywilnej ' 44, odbêdzie siê w
Koœciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Saletyñskiej, przy
ul.Popularnej 46

· Godz. 12.00 - przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników
uroczystoœci, ulic¹ Techników do "Plasomatu"

· Godz. 12.45 - spektakl pt. "Œni³a siê dzieciom Polska" przy ul.
Techników 40 w fabryce"Plasomat"

· Tylko w dniu 3 paŸdziernika w "Plasomacie" - prosto z Pary¿a -
Wystawa Muzeum Historycznego m. st. Warszawy "Powstanie
Warszawskie 1944 - Warszawa w obiektywie powstañczych
fotoreporterów"

(uroczystoœæ dotowana przez Urz¹d Dzielnicy  W³ochy m. st. Warszawy)

Podsumowanie Spo³ecznych Obchodów Powstania Warszawskiego we W³ochach,
przedstawimy Pañstwu w nastêpnym numerze "Kuli W³ochowskiej"
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