
 

Jerzy Malczewski 

 

 

Wspomnienia  
z lat 1926-1952 

o przedwojennej Woli, okupacji, Szkole 
im. Wawelberga, Powstaniu Warszawskim oraz 

odbudowie Politechniki Warszawskiej 

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, 2013 



 

 



 

Jerzy Malczewski 

 

 

 
Wspomnienia  
z lat 1926-1952 

o przedwojennej Woli, okupacji, Szkole 
im. Wawelberga, Powstaniu Warszawskim oraz 

odbudowie Politechniki Warszawskiej 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Warszawa, 2013 

 



 

 

 

Copyright by Jerzy Malczewski 

Wydanie I, nak adem w asnym, niekomercyjne 

Wydawca: Jerzy Malczewski, 

02-496 Warszawa, ul.W.Kad ubka 22A, tel. 22-662 48 07 

 
 

 

 

Opracowanie graficzne: dr in . Bronis aw Popkowicz 

Redakcja: Janina Wielogurska 
 

 

ISBN 978-83-937622-0-0  

 

 

 

 

 

Druk:Komograf 
 

Warszawa, 2013 rok 



 

 

Wspomnienia autora zwi zane s  tematycznie z yciem w dawnej 

Warszawie i Politechnik . Od 1946 r. pracowa  w niej 

nieprzerwanie, najpierw jako pomocniczy pracownik naukowy, 

potem samodzielny, docent, kierownik zak adu i dyrektor jednego 

z Instytutów Mechaniki. W czasie okupacji uko czy  cztery 

semestry Szko y im. Wawelberga, a nast pnie dodatkowe, 

uzyskuj c w 1946 roku tytu  in yniera pierwszego stopnia. Sko czy  

te  Politechnik  Warszawsk  z tytu em magistra, a nast pnie 

uzyska  stopie  doktora nauk technicznych.  

O Szkole im. Wawelberga pisze tak, jak widzia  j  oczami m odego 

wówczas jej s uchacza. Podaje nieznane szczegó y i fotografie. 

By nierzem batalionu „Be t”, wspó dzia aj cego w czasie 

powstania  z batalionem „Golski”. 

Interesuj cym fragmentem ksi ki s  wspomnienia autora o 

odbudowie Politechniki Warszawskiej w latach 1946-1952, w której 

bra  on czynny udzia  kieruj c wieloosobowym Biurem Odbudowy 

Politechniki Warszawskiej – Instalacje Sanitarne. 

Autor we wspomnieniach unika  formy pami tnika, k ad c nacisk na 

faktografi  zdarze  i opis ludzi. W ksi ce zastosowa  ró ne formy. 

Stanowi to jej urok i u atwia jej odbiór przez czytelnika. Jest 

autorem wi kszo ci ilustracji. Wspomnienia ko czy na roku 1952, 

gdy sko czy a si  odbudowa Politechniki. 

Ksi  charakteryzuje sentyment do dawnej Warszawy, szcze-

gólnie do dzielnicy Woli i dawnych jej mieszka ców. 

 

Janina Wielogurska, Preses SAP O/  



 

. . . 

Zaj li my kawa wiata, 
Inni weszli w szkod . 

Du o obca przemoc wzi a, 
Zostali my w tyle. 

Ale Polska nie zgin a! 
Dobre cho  i tyle… 

Zdzis aw Micha  Kami ski 

 
„Polska jest jak obwarzanek, 
cenne wokó , pusty rodek”. 

Marsza ek nie docenia  roli stolicy - 
jej m stwa, gdy u wrót byli bolszewicy, 
a po powstaniu mo e powiedzia by zdanie, 
e serce Polski bije jednak w Warszawie. 

A propos s ów 
Marsza ka Pi sudskiego 
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Przedmowa 

Na tre  wspomnie  sk adaj  si  g ównie trzy patriotyczno-sentymentalne 
tematy. S  nimi wspomnienia z przemys owej, przedwojennej Woli, mojej 
dzielnicy zamieszkania, okupacji, ze Szko y H. Wawelberga i S. Rotwan-
da, z „akordem” powstaniowym oraz powojennej odbudowy Politechniki 
Warszawskiej. W ka dym by em nie tylko obserwatorem zdarze , ale 
aktywnym ich uczestnikiem z racji pe nionych funkcji. Moja retrospekcja 
o nich si ga g boko wstecz. 
Krótki ywot, zaledwie dwudziestoletni, Polski powojennej odegra  wyj t-
kowo wa  rol  w dziejach narodu. Rozpoczyna go kluczowy akt wy-
zwolenia z niewoli trzech mocarstw europejskich. Spe ni  marzenia kilku 
pokole . Wraz z nim pojawi a si  pilna potrzeba zorganizowania nowo-
czesnego pa stwa. Dokona o tego „pasjonarne” spo ecze stwo” w trud-
nych warunkach powojennych. Panowa  kryzys wiatowy, bezrobocie 
i bieda, by y odmienne tradycje dzielnicowe ukszta towane przez 123 lata 
niewoli oraz liczne mniejszo ci. Mimo to zbudowano Port Gdynia, COP 
i stworzono armi . Polska mia a znakomitych uczonych. Za wa ne osi -
gni cie nale y uzna  patriotyczne, obywatelskie wychowanie spo ecze -
stwa. Zda o ono egzamin w ci gu pi ciu lat wojny. 
Moja dzielnica Wola. Nostalgia ludzi dawnej Warszawy ogniskuje si  
w dzielnicy zamieszkania. Starsi obecnie ludzie yli w Polsce w kilku 
okresach, ró ni cych si  ekonomicznie, politycznie i obyczajowo, a wi c 
w Przedwrze niowej, Okupacyjnej, Ludowej i Neokapitalistycznej. Ju  
tylko nieliczni pami taj  Wol  Przedwojenn . Muzeum Woli przechowuje 
dawne pami tki. Sentyment do dzielnicy z lat m odo ci oddaje pierwsza 
strofka mego wiersza.  
 

Wolo, dzielnico mojej m odo ci! 
Ty nie b yszcza  tak, jak Centrum. 
A jednak du o mam dla ciebie czu ci 
I si  nie wyrzekn  trwa ego sentymentu. 

 
Wola by a biedn , przemys ow  dzielnic  Warszawy. Inny by  wówczas 
wiat. W powojennych latach zmieni a si  zabudowa, wy szy jest komfort 

mieszka . Sentyment do dawnego nie kieruje si  jednak racjonalnymi 
przes ankami. Nie tylko dlatego, e by o si  m odym. Kwit o ycie rodzin-
ne i towarzyskie w ród serdecznych i go cinnych ludzi.  

 
Okupacja, Powstanie Warszawskie. Tym którzy je prze yli, trudno jest 
uwolni  si  od wspomnie . W roku 2007 napisa em Kronik  p.t.: „Dzieje 
Batalionu AK „Be t” - ródmie cie-Po udniowe”. Jej egzemplarze z o-
no do Archiwum Akt Nowych i Muzeum Powstania Warszawskiego. We 
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wspomnieniach wykorzysta em tekst i uzupe ni em ró nymi 
informacjami, wierszami, w asnymi rysunkami i fotografiami obrazów.  
Szko a H. Wawelberga i S. Rotwanda. By em absolwentem czterech se-
mestrów w czasie okupacji i trzech powojennych. To by a wspania a 
Szko a. 

Odbudowa Politechniki. Temat ten obejmuje lata 1946 - 1952.  
W roku 1999 Miesi cznik Politechniki Warszawskiej w wydaniu specjal-
nym opublikowa  moje „Wspomnienia z odbudowy.” Rozszerzy em teraz 
ten tekst.  

Po wielu latach. Po 65 latach dokona em wizji lokalnej gmachów na Te-
renie G ównym. Spostrze one zmiany zosta y zanotowane w rozdz. 5 i 6. 
 
W ksi ce jest du o ilustracji z ró nych róde . Najwi cej jest moich 
rysunków, fotografii w terenie, obrazów, które niekiedy sygnowa em 
(JM). Pozosta e ilustracje udost pni y mi trzy instytucje: Muzeum 
Powstania Warszawskiego (MPW), Muzeum Politechniki (MP) i Narodo-
we Archiwum Cyfrowe (NAC). Za bardzo yczliwe ustosunkowanie si  
do moich potrzeb, gor co dzi kuj  ich Dyrektorom. Inne, jak np. IPN, 
Miasta Warszawy, IH, utrudnia y do nich dost p lub odmawia y, 
aczkolwiek interesuj ce mnie zdj cia wykonywali w czasie okupacji 

nierze niemieccy. 
Na koniec spe niam mi y obowi zek podzi kowania Przyjacio om za 
wspieranie mnie przy tworzeniu i pisaniu pracy.  
Koledze dr in . Bronis awowi Popkowiczowi, d ugoletniemu wspó pra-
cownikowi z uczelni, dzi kuj  za bezcenn  pomoc przy przygotowaniu tej 
ksi ki od strony edytorskiej. W temacie o Szkole Wawelberga cenn  
inicjatyw  wykaza  dr in . Zdzis aw Paw owski. Dzi kuj  tak e Pani 
Redaktor Gabrieli Lew, in . Robertowi Pietraszakowi i mgr Tomaszowi 
Zbrzeznemu. 
Gor ce podzi kowania kieruj  do Zespo u pracowników Muzeum Poli-
techniki Warszawskiej, który w sposób nieoceniony wspar  mnie w pisa-
niu tekstu na laptopie i udost pni  archiwalne zdj cia: 

Kierownika dr Andrzeja Ulmera 
mgr El biety Borysowicz, 
Agnieszki Trzaskoma. 

Jestem zadowolony, e uda o mi si  wyda  t  ksi . 
Mój problem ujmuje konkluzja: 

Wygra em wy cig z czasem, dochodz c do celu. 
W podesz ym wieku nie zd o ju  wielu. 

Autor 
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1. Przed wojn  

 
 

1.1. Obraz wiata minionego 

ziutkie ulice, niskie krzywe domy. 
wiat na obrazie dzieciom, wnukom nieznany. 

Widok przenosz cy mnie  do lat m odo ci. 
Zgie k. Pe no ydów z ich kramikami. 
 

ówny szlak wjazdu z zachodu do stolicy 
Nie przynosi  jej chluby biednym wygl dem. 
Liczne drewniane parterowe domki 
I cieki sp ywaj ce bielonym rowem. 
 
Prze ycia z m odo ci budz  sentymenty 
Bez ró nicy czy dobrze, czy skromnie ludzie yli. 
Po wojnie wiele musimy uczy  si  od nowa - 
Trwa techniczna rewolucja i obyczajowa. 
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Plac Zamkowy (zb. w .) 
 

 
 

Most Kierbedzia (zb. w .) 
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Dawna Warszawa 
 
Dawna Warszawa znikn a ju  bezpowrotnie 
z bohaterami pod gruzami, z folklorem: 
kanionów w skich ulic, studziennych podwórek, 
bruków, fabryk, kamienic z szarym kolorem. 
 
Wynie li si  z miasta mali spryciarze - 
wróble warszawskie - za ko mi i doro kami. 
Miarowy stuk kopyt wnosi  perkusj  d wi ków 
do klaksonów, dzwonków i krzyków gazeciarzy. 
 
Ponad ha as wybija  si ydowski jidysz 
dzi  bardziej egzotyczny ni  j zyk litewski. 
Dziarsko dzwoni  krótki, nieoszklony tramwaj, 
przeciskaj c si  slalomem przez ciasne Nalewki. 
 
Liczne kina, cukiernie na Nowym wiecie - 
Marsza kowska nie by a szeroka taka 
lecz t tni a yciem - podobnie Wis a szara; 
jazda „ciuchci ” do Wawra spod „Poniatoszczaka”. 
 
W ma ym wiatku kwit y ludzkie przyja nie - 
plotki z s siadami, podwórzowe gadki. 
Odwiedziny, sklepy w zasi gu r ki, 
podró e bliskie - do M ocin p ywa y statki. 
 
Nadesz y straszne dni podobne do tych ze Stalingradu. 
Gruzy, reszt  domów dopala nierz z Feldgrau. 
W woni spalenizny opuszczali ruiny powsta cy 
z nadziej  szybkiego powrotu wygna cy. 
 
Po wojnie ca y Naród dok ada  cegie ki 
do budowy stolicy. Wysi ek by   wielki. 
Powsta a jak Feniks - cud to niebywa y. 
Mnie staremu brak tamtych ludzi wspania ych. 
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Dozorca (folklor warszawski) 
 

 
 
Dawny wiat tkwi w mej pami ci stale: 
uliczki, podwórza, mury obdrapane. 

czyzna w saty wychodzi z bramy 
to dozorca mieszka com znany. 
 
Goni obuzów, metody mia  skuteczne. 
Dzieci dozorcy najbardziej by y grzeczne. 
Przyjazny dla mieszka ców - nie gardzi  trunkiem 
a hrabin  darzy  szczególnym szacunkiem. 
 
Brama o dziesi tej by a zamykana, 
lecz noc  otwiera  j  bez szemrania. 
Przysz a wojna, inni ludzie i okoliczno ci, 
on si  nie zmieni , zda  test przyzwoito ci. 
 
Dowozi  ze wsi w dliny i nabia , 
troch  handlowa  - przed Niemcami ostrzega . 
W toku zawieruchy znikn  z innymi. 
Zosta  gruz i napis „Uwaga na miny”. 
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Ko ció w. Wawrzy ca na dalekiej 

Woli 

 
Cerkiew w. Jana Klimaka na 

cmentarzu prawos awnym 
 

 
Ko ció  parafii w. Wojciecha przy ul. Wolskiej 76 

 
Trzy charakterystyczne obiekty sakralne na Woli 
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1.2. Przedwojenna Wola 

 
 

Wolo - moja dzielnico 
 
Wolo, dzielnico dzieci stwa i m odo ci mojej. 
Biedna, szara, wiadek ludzkiego losu okrutnego. 
Zosta  sta y, nie do ugaszenia sentyment  do niej, 
jednego z ostatnich - obuziaka wolskiego. 
 

ug  Wolsk  ko czy p tla na „Woli Dalekiej”, 
gdzie tramwaj 21 latami dociera .  
Troch  tu pozosta o z Warszawy przedwojennej; 
cmentarze,  „ wi ty Wojciech” i Sowi ski genera . 
 
Wie y ko cielnej „szpikulec” symbolem dzielnicy. 
Za szpitalem - Hrabiego domami, 
brak „Wenecji”, Kercelaka na pocz tku ulicy. 
Te  kin: Italii, Roxy i rogatek ju  nie mamy. 
 
Na uprawnych polach ros a cebula, skorzonera, 
a z dzikich terenów wspomn  Sadurk  i jej stawy. 
Kwiaty kupowa o si  u Ulricha, Hosera 
a w wysokich krzakach sp dza o wagary. 
 
Wojna, socjalizm, kapitalizm kl sk  zada y. 
Zniszczy y przemys , którym Wola si  szczyci a. 
Znikn  Lilpop, Ursus, Ulricha Zak ady,  
tak e gazownia, Franaszek, Fabryka Norblina. 
 
Obecnie do wandalizmu nikt si  nie przyznaje. 
Muzeum Woli chce ratowa  z niepami ci, 
co ocala o i z dzielnic  jest zwi zane. 
Dawni mieszka cy Woli s  za to bardzo wdzi czni. 
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Szko a Powszechna przy ul. Bema, chluba przedwojennej edukacji 

 

Budynek przy ul. Soko owskiej naprzeciw ko cio a w. Stanis awa. 
Siedziba Gestapo podczas masowych mordów mieszka ców Woli 

w czasie Powstania. W nim przetrzymywano Verbrennungskomando. 
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Pomnik gen. Józefa Sowi skiego w parku wolskim 
 

 

Grób Sokratesa Starynkiewicza, genera a rosyjskiego, prezydenta miasta 
Warszawy od 1875 r. Po  wielkie zas ugi w uporz dkowaniu miasta, 
uregulowaniu jego finansów i budowie kanalizacji i wodoci gów. 
Wdzi czni mieszka cy stolicy jego imieniem nazwali jeden z centralnych 
placów. Zmar  w r. 1892 i zosta  pochowany na cmentarzu prawos awnym 
na Woli. 
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Zajezdnia warsztatów tramwajowych 

 

 

Gmach przedwojennego III Gimnazjum Miejskiego 
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III Gimnazjum Miejskie 
 
Mie ci o si  na ul. Rogali skiej za warsztatami tramwajowymi. 
Mia o bardzo wysok  renom , podobno drugie miejsce po Gim-
nazjum im. Batorego. Wszystko by o na w ciwym poziomie – 
du y gmach z boiskiem, doskona a kadra nauczycielska, zdy-
scyplinowani uczniowie, bo krótko trzymani przez dyrektora 
Emanuela ozi skiego. Z dum  poruszali si  po mie cie 
z wszytym w lewy r kaw emblematem szko y. W niedziel  ma-
szerowali na msz   w szeregach z dyrektorem na czele, do ko-
cio a w. Stanis awa. Spó nianie by o t pione. Zabawny by  

widok uczniów po przebraniu si  w mundurki w szatni, masze-
ruj cych t umnie, lecz szeregami z parteru na pierwsze pi tro. 
Tam k aniali si  dyrektorowi, który sta  w rozkroku jak Napole-
on. Troch  podobny widok, jak w meczetach. Wszyscy udawali 
si  do du ej sali, by gromko od piewa  „Kiedy ranne wstaj  
zorze”, a w dniach uroczysto ci pa stwowych „Bo e, co  Pol-
sk ”, potem szli do sal wyk adowych. 
Surowy dyrektor Emanuel ozi ski, to by a osobowo , gro na 
dla wo nych, uczniów, a nawet nauczycieli. T gi, ysy pan, 
w wieku powy ej redniego. Jako przyk ad jego dba ci 
o szko  i uczniów podam drobny przyk ad. Na obozie harcer-
skim w czasie wakacji w miejscowo ci Jeziory, 30 km na pó -
noc od Grodna przebywa o du o uczniów z Gimnazjum. W li-
stach do rodziców skar yli si  na z  organizacj . Jako  dotar o 
to do dyrektora. Odby  d ug  podró  swoim samochodem, by 
przy jednodniowym pobycie zbeszta  dowódców dla poprawie-
nia sytuacji. Moim dru ynowym by  Janusz ozi ski, syn 
dyrektora. Po wojnie zosta  lekarzem. Charakter mia  spokojny.  
Przed matur  niepokoi a go matematyka. Nie spodziewa  si  
adnej protekcji ze strony ojca. Po wojnie by nierzem tego 

samego, co ja, batalionu „Be t”. Spotykali my si  z grup  
kombatantów co miesi c w kawiarni na rogu Nowego wiatu 
i wi tokrzyskiej. Jego pseudonim „Wolak”. Wzmianka o nim 
jest w rozdz. 4 przy opisie ataku na Szko  Po arnicz . 
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Dwa razy w roku szko a organizowa a nauk , przez ok. 10 dni, 
w plenerze, w swoich osiedlach, w Mieni i nad jeziorem Wigry. 
Na ca y dzie  nauki przyje ali nauczyciele. Szczególnie cie-
kawe by y lekcje przyrodników. Kadra by a znakomita. Imion 
nie pami tam, wymieni  niektórych bez uporz dkowania:  
- matematyk Paszke - doskona y, 
- j zyk niemiecki Austriak Rupp, 
- j zyk aci ski J drasik,  
- polski Pani Kolczy ska - po wojnie prowadzi a sekretariat na 

Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki 
Warszawskiej, 

- geografia Ró ycki - pasjonowa a go nudna dla mnie geolo-
gia, po wojnie zosta  profesorem uniwersyteckim, 

- wychowanie fizyczne Ciszewski - znany zawodnik w pi ce 
no nej. 

 

 
 
Bazar Kercelego po ony wzd  ul. Okopowej mi dzy ulicami Leszno, 
Ogrodow , Ch odn  i Wolsk , zwany popularnie „Kercelakiem” (MPW) 
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1.3. Przemys  wolski (rys. JM) 
 
Sze  przemys owych obiektów Woli wpisanych do rejestru 
zabytków 
 

 
Budynek Elektrowni Tramwajowej (obecnie Muzeum Powstania War-

szawskiego) ul. Grzybowska 79 

 
Gazownia warszawska od ul. Pr dzy skiego 
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Fabryka Norblina, róg ul. Grzybowskiej i elaznej 
 

 
 

Browar Hermana Junga, ul. Waliców 11 
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Fabryczka Wyrobów elaznych „Duschik i Szolce”, ul. elazna 63 
 
 

 
 

Stró ówka Elektrowni Tramwajowej, ul. Przyokopowa 28 
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Obiekty i reklamy na dawnej Woli 
 
 

 
 

Zak ady Lilpop, Rau i Loewenstein, 
ul. Bema 65 

 

 

 
Zak ady Lilpop, Rau i Loewen-

stein, ul. Bema 65 

 
 

Fabryka Landaua od strony ul. Po-
zkowskiej 

 
 

Wytwórnia cuchów Rolko-
wych S. Kubiak, ul. Hrubieszow-

ska 9 
 

 
Hala Zak adów Philips od strony 

ul. Karolkowej 

 
Fabryka Dobrolin ul. Wolska 

157/159 
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Zak ady Ogrodnicze Ulricha, widok 

od ul. Górczewskiej 
 

 
Zak ady Mechaniczne „Borman 
i Szwede” przy ul. Srebrnej 16 

 
 

Wytwórnia lusarska 
A. Szmalenberg 

 
 

Budynek Firmy Haberbusch 
i Schiele 

 

 
 

Rogatki wolskie – obok Kercelaka 

 
 

Biedna drewniana zabudowa 
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Podwórze Fabryki Franaszka przy 

ul. Wolskiej. Miejsce masowej 
zbrodni niemieckiej w czasie 

Powstania 
 

 
Dom Schielów przy ul. 

Grzybowskiej 

 
 
Reklama Fabryki Platerów Bracia 

Henneberg, ul. Wolska  
 

 
Reklama Fabryki Machin Kot owo- 

Parowych i Odlewów. Bracia 
Scholtze i Handke 

 

 
Reklama Warszawskiej Spó ki Ak-
cyjnej Budowy Parowozów przy 

ul. Kolejowej 57 

 
Reklama Przedsi biorstwa Robót 

Asfaltowych, Mozaikowych, 
Brukarskich i Betonowych 
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1.4. Podr czniki szkolne w latach 1920-1939 
 
Po odzyskaniu niepodleg ci szybko opracowano dla m odzie-
y wiele podr czników szkolnych. Cz sto ich autorami byli 

znakomici uczeni, m.in. matematycy Stefan Banach i St. 
Straszewicz, fizyk St. Kalinowski, acinnik T. Sinko, kartograf 
E.  Romer,  germanista  Z.  empicki.  W  dobie  kryzysu  zakup  
kompletu podr czników by  du ym obci eniem dla bud etu 
rodzinnego. Dlatego powszechnie kupowano u ywane. 
Na Woli handel u ywanymi podr cznikami kwit  na ul. Towa-
rowej, naprzeciw Kercelaka, za rogatk . Wi kszo  m odzie y 
wybiera a j zyk niemiecki. Klasy francuskie udawa o si  
z trudem skompletowa . Popularna seria podr czników do nie-
mieckiego - Unser erstes, zweites, itd., Buch Jana Pipreka jaw-
nie uprawia a propagand  hitleryzmu. Mówiono, e po wkro-
czeniu Niemców Piprek zaraz zapisa  si  na folkslist . Mnie 
w III Miejskim Gimnazjum uczy  Austriak Rupp. By  bardzo 
nerwowym, ale porz dnym cz owiekiem. Zadziwiaj ce jest, e 
tak ma o znany i nauczany by  w szko ach j zyk angielski. 
Starannie napisanym pi knym tekstom podr czników nie do-
równywa y ilustracje. Taka by a wówczas technika druku. Do 
wydawnictw kolorowych by o jeszcze daleko. 
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Obszar 118 km2 
Liczba mieszka ców 1 220 000 
% ludno ci z j zykiem polskim 71 

Warszawa w pierwszej 
powojennej dekadzie 
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Materia y do p. 1.4 udost pni  mi uprzejmie mgr Tomasz 
Zbrzezny, wyk adowca filozofii na Politechnice. Pan Tomasz 
ma przebogat  bibliotek  licz  oko o 7000 wolumenów. Jego 
szczególn  pasj  jest zbieranie przedwojennych podr czników 
szkolnych. Zgromadzi  ich ok. 1200. W tym temacie jest zna-
nym w kraju p ockim kolekcjonerem. Wraz z ma onk  El bie-

 opracowa  cykl audycji pt. Klub bardzo starej ksi ki, nada-
wanych periodycznie przez Radio Puls. Teraz pracuje nad g b-
sz  retrospekcj , a mianowicie, nad podr cznikami pisanymi 
przez znakomitych autorów, yj cych przed pierwsz  wojn  
wiatow . Prac  umiejscowi  w internecie na stronie Liceum 

Ogólnokszta cego im. W. Jagie y w P ocku. 
Na wystawach pt. Hobby ci w ród pracowników i studentów 
Politechniki organizowanych przeze mnie w P ocku co roku 
przez 10 lat, zawsze mia  bardzo interesuj  ekspozycj  
podr czników. 
Artyku y o wystawach ze wzmiankami o mgr T. Zbrzeznym 
ukazywa y si  w Miesi czniku Politechniki. 

 

 
Tomasz Zbrzezny (pierwszy z prawej) przy swojej ekspozycji 
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Coroczna wystawa hobbystów na Politechnice w P ocku  

(w rodku autor - organizator wystaw) 
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COLUMBUS 
 

ce czerwono wschodzi o, a jeszcze krwawiej zachodzi. 
Wkrada si una czerwona w mroki kasztelu, do grodzi. 
Admira  ma ej armady, dowódca karawel lichych, 
Genui syn, Krzysztof Kolumb, siedzi skupiony i cichy. 
 
Zastyga gloria wietlana, g ow  dowódcy otacza, 
Rzek by , chce uczci  t  g ow eglarza, hej! i tu acza, 
A on, w kasztelu zamkni ty, okrutny niepokój t umi, 
A passat wieje od Wschodu i szumi w rejach i szumi... 
 
Z dniem ka dym, ka  godzin  ten dziwny wiatr, a z nim fala 
Od brzegów dumnej Hiszpanii flot  Kolumba oddala... 
Za oga burzy si , sarka. Lecz admira a twarz nie ma 
St a w mask  kamienn  i mówi: „Powrotu nie ma!” 
  
Niebo si  sta o zm tnia e, niepokoj ce i b awe. 
Morze Sargassa usypia Kolumba mia  wypraw . 
Bezbrze ny stem wodorostów pod lustrem wód si  kolebie. 
Zasadzki dwie: jedna w toni, a druga w z owrogim niebie. 
 
Wi c jedni ju  si  skradaj , k dy kotwiczne cuchy, 
Inni, na pok ad wyleg szy, do steru sun , jak duchy, 
Inni na rejach si  czaj , gotowi, w przyst pie sza u, 
Pochwyci  w p ótna aglowe ci ko dysz  pier  szkwa u. 
 
Admira  nim dostrzeg , odgad ... Ju  jego g os, jak huk gromu, 
Rozlega si  w nag ej ciszy: „Nie wolno wraca  nikomu! 
Albo, jak m om przysta o, do celu wszyscy dop yniem, 
Albo okr ty z naszemi, hej, na dno pójdziem i zginiem! 
 
Nie stoj  ja, towarzysze, o w asny ywot ni zdrowie, 
Je li zb dzi em, mier  moja za moje b dy odpowie! 
Ale mi mówi g os jaki , e w wietnej s awie i glorii 
Przeka em nasze imiona na wieki wieków historii!” 
 
I jako rzek , tak si  sta o. Przez trwogi cisz i burz wisty 
Prowadzi , eglarz uparty, swój trójkomunik strzelisty, 

 wyl dowa  u celu! I, cho  min y ju  wieki, 
ynie i s awne ma imi , Admira  p awby dalekiej. 

 
Zdzis aw Kleszczy ski 

 
Podobno wiersz ten zainspirowa  tytu  ksi ki R. Bratnego 
“Kolumbowie rocznik 20”. Tak okre lano m odzie , wówczas 
dwudziestoletni , która ponios a najwi ksze ofiary podczas 
wojny. 
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Chocia  znakomity germanista Z. empicki w czytance nr 21 
„Der Schüler Hitler” swej ksi ki „Deutsch”, bardzo „delikat-
nie” porusza temat m odych lat A. Hitlera, to widocznie tekst 
nie spodoba  si  w adzom faszystowskim. Pisze w nim, e wy-
niki ucznia by y pocz tkowo s abe, dublowa  rok szkolny. Nie-
równo sz o mu z matematyki – na przemian dostatecznie i nie-
dostatecznie. By  niesystematyczny, a szczególnie s aby w j -
zyku francuskim. 
Tragicznie sko czy o si  to dla autora, bo zgin  w 

wi cimiu. 

 
Po enie Warszawy na terenach osadów rzecznych - z podr cznika 

Geografia Polski, St. Karczewski 



28 

Podr czniki dla czterech klas gimnazjum i liceum do nauki j -
zyka niemieckiego napisa  Jan Piprek. Poni ej zamieszczono 
przyk adowe ilustracje z „Unser Viertes Deutches Buch” (Wyd. 
Zak adu Narodowego im. Ossoli skich. Lwów 1937). Zarówno 
tekst, jak i ilustracje by y apoteoz  ruchu hitlerowskiego. 
 

 
Hindenburg i Hitler w Poczda-

mie 

 
Przemarsz niemieckiej artylerii 

 

Wymarsz na zlot partii w Norymberdze 
 

odzie  hitlerowska wspó za-
wodniczy w pracy 
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Mapy E. Romera posiada y doskona  kolorystyk  i grafik . 
Przyzwyczai y si  do nich nast pne pokolenia czytelników. St. 
Korbel w swoim przedwojennym atlasie szkolnym równie  j  
stosowa . Innowacje powojennych wydawców wprowadzaj -
cych ciemne oceany, wyblak e lub bliskie granatu zielenie, nad-
miern  ilo  ma ych miejscowo ci etc, nie znajduj  akceptacji 
czytelników wykszta conych na atlasach E. Romera. 
 

 
 
 
Mapa z Atlasu Polski Wspó czesnej 
E. Romera, III wyd. 1928 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

sk, Beskid Zachodni, Tatry 
Atlas geograficzny  
St. Korbel 1938 r. 
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Mapa wojenno-polityczna Polski. E. Romer 1916 r. 

 
Na atlasach Eugeniusza Romera, twórcy wspó czesnej karto-
grafii, kszta ci y si  pokolenia m odzie y i geografów. Bogat  
list  jego prac podaj  encyklopedie. Powy ej pokazano map  
wiadcz  o jego zaanga owaniu politycznym. Na opracowa-

nie powy szej mapy wp yn y manifesty obu monarchów pa -
stw centralnych z dnia 5 listopada 1916 r., proklamuj ce wolne, 
samoistne Królestwo Polskie, jako dziedziczn  monarchi  kon-
stytucyjn . Rozmiary, granice i urz dzenia Królestwa Polskiego 
pozostawiono najbli szej, powojennej przysz ci, okre lono 
tylko jedn  zasad , e nowe pa stwo zostanie urz dzone i wy-
dzielone z okupowanych przez armie obszarów zaboru rosyj-
skiego dawnego pa stwa polskiego. 
Mapy E. Romera odgrywa y rol  w rokowaniach pokojowych. 
On te  bra  w nich udzia  jako ekspert. 
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1.5. Wspomnienia o dawnej Warszawie 
 

Moje ycie zwi zane jest z Warszaw  - by a w nim nauka, wal-
ka, odbudowa i praca. Nad ka dym z roczników Kolumbów 
musia a czuwa  R ka Opatrzno ci, eby prze  czas wojny. 
W moim przypadku do wiadczy em tego pi ciokrotnie. 
Mieszka em z rodzicami w domu Wawelberga przy ulicy Lu-
dwiki 1. Nale  on do szumnie nazywanej Fundacji Tanich 
Mieszka , które wcale nie by y tanie. Mia  wysokie pomiesz-
czenia o fatalnym rozk adzie, centralne ogrzewanie, nie 
i pralnie w piwnicach. Lokalizacja ta dawa a pewien status spo-
eczny na tle biednej zabudowy dzielnicy Wola. Gdy ZUS za-

budowa  ulic  bia ymi domami, jak na oliborzu, rodzice prze-
nie li si  na Ludwiki 8. Dalej od centrum Woli spotyka o si  
parterowe, drewniane domy i odkryte, wybielone rowy cieko-
we. Ulica Po czy ska, wpadaj ca w ulic  Wolsk , g ówny trakt 
z zachodu, jeszcze po wojnie by a w ska i nie posiada a 
chodników. Nieznaczny ruch ko owy stwarza y g ównie wozy 
konne, wo ce opa  lub glin  do cegielni. Po jej wydobywaniu 
do dzi  pozosta y wype nione wod  sadzawki. 
Rogatki miasta wyznacza y prostok tne, jednopi trowe budyn-
ki. Sta y w pobli u Kercelaka. Obecnie ich nie ma. G ównie 
wzd  ulicy Wolskiej mie ci y si  kina i park rozrywki 
Wenecja. Kina zaczyna y si  od Italii przy ulicy M ynarskiej, 
a ko czy y si  przy ko ciele w. Boromeusza, przy kinie tzw. 
Parafialnym. Wst p do niego kosztowa  10 groszy i tanio ci  
przyci ga  licznych m odych widzów. Pami tam seanse filmu 
niemego w kinie na ulicy elaznej z Rudolfem Valentino i Pol  
Negri. Towarzyszy y im d wi ki pianina. Na Woli kursowa y 
tramwaje - tradycyjnie numery 21 i 11. Tramwaj 21 jecha  
Wolsk  za cmentarze, jak to si  mówi o na dalek  Wol . 
Numer 11 ko czy  kurs na ulicy Bema za ko cio em. D ugo nie 
zmieniano numeru i kursu, nawet w czasie okupacji. 
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Kolekcjonerstwo to choroba wrodzona 
 

  

  
Obrazki w czekoladkach firmy Anglas 

 

  

Polski bombowiec o pr dko ci 350 
km/godz. 

Polski my liwiec o pr dko ci 400 
km/godz. 

Obrazki z serii „Lotnictwo” firmy Wedel z ko ca 1939 roku. 
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Szko a Powszechna na ulicy Bema by a du ym, nowym  obiek-
tem, rozwi zuj cym problem edukacji w dzielnicy. Pokazywa-
no j  nawet delegacjom zagranicznym. Administracyjnie po-
dzielono j  mi dzy trzy dyrekcje: pani  Wróblewsk  i panów 
Maciejewskiego i Lewandowskiego. Z szacunkiem wspominam 
energiczn  pani  dyrektor. Panowa  rygor i obowi zywa y 
mundurki. Ch opcy grali w pi  na boisku szkolnym, urwiso-
wali na podwórkach lub na dzikim terenie zwanym „Sadurk ”. 
Zaro ni ty obszar mie ci  si  mi dzy ulicami Wolsk , P ock  
i Ludwiki. Po rodku by a sadzawka, z której wy awia o si  
plankton na potrzeby szkolne. Na jesieni przyci ga  ch opców 
cmentarz prawos awny, na którym zbiera o si  niepotrzebne ni-
komu kasztany. By a to przede wszystkim przygoda, bo s ba 
ko cielna goni a zbieraczy. 
Absolwenci szko y podstawowej mogli wst pi  do III-ciego 
Gimnazjum Miejskiego przy ulicy Rogali skiej, po pomy lnym 
zdaniu egzaminu wst pnego. Pos anie dziecka do Gimnazjum 
stanowi o dla rodziców spory wysi ek finansowy, bo czesne by-
o wysokie. 

W okresie kryzysu wiatowego, pensja nauczyciela zapewnia a 
dobr  stabilizacj . 

odzie  lubi a zbiera  znaczki pocztowe, klisze filmowe i ró -
ne obrazki, wydawane przez firmy w celach reklamy swych 
wyrobów. Wiele rado ci sprawia  kolorowy papierek, czekolad-
ki „Anglas”, firmy Wedel i innych. Komplet „anglasów” liczy  
prawie tysi c sztuk. Znajdowa y si  w nim bandery, typy ludzi 
ró nych narodowo ci, naukowcy, zwierz ta i inne. 
Bilet tramwajowy kosztowa  20 groszy. Oszcz dza em robi c 
pieszo dalekie spacery, by kupi  u yda bajge e za 5 groszy 
a za reszt  znaczki pocztowe.  
Obrazy malarza G. Wasilewskiego wisia y w wielu mieszcza -
skich wn trzach. Ich tematem by y nie yce, rozszala e konie 
cigane przez wilki. By y wówczas tanie. Obecnie s  do  wy-

soko oceniane. S  one przyk adem zjawiska, e obrazy wcze-
niej traktowane jako kicze, z czasem staj  si  klasykami. 
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Popularne w ród hobbystów znaczki Litwy rodkowej  
ród o: http://klaser.strefa.pl/zp/polska/ls/htmlls) 

 

 
G. Wasilewski - Konie atakowane przez wilki 
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W Warszawie t tni o ycie podobnie jak i rzeka. P ywa y o-
dzie, parostatki, pracowali piaskarze, podobni do tych z obrazu 
Gierymskiego. Popularne by y wycieczki wodne do M ocin, 
gdzie znajdowa a si  restauracja Bochenka. W pobli u niej 
z wysokiego brzegu zje o si  na linie w dó  w kierunku 
Wis y. Kursowa y te  statki pasa erskie do Modlina. Spod 
„Poniatoszczaka” od strony praskiej kursowa a „ciuchcia” do 
Wawra. Jecha a tak wolno, e mo na by o do niej wskoczy  
podczas jazdy. 
Liczne przemys owe zak ady znikn y w ci gu stulecia. Oczy-
wi cie do historii przeszed  Kercelak, sklepiki i budki ydow-
skie. Ale ydzi nie byli tak liczni na Woli jak w innych dzielni-
cach. Rzadko s ysza o si  jidysz. 

o si  skromnie, oszcz dza o si wiat a, drogi cukier koszto-
wa  z otówk , azienki w domach by y rzadko ci . Motoryzacja 
zaczyna a si  rozwija . o si  jakby w mniejszej skali . Pe no 
sklepów w pobli u, ludzie si  znali, byli yczliwi i go cinni. 
Polska mi dzywojenna wychowa a ludzi m drych i patriotycz-
nych, po bohatersku prze ywaj cych okupacj . 

 

 
Autor przed klatk  schodow  domu Wawelberga w latach 30-tych 
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1 IX 1939 - Polska zaatakowana z l du, powietrza i morza 
(rys. JM) 

 

 
 

Scena wy amywania szlabanu na granicy Polski z WM Gda sk – 
inscenizacja dla celów propagandowych (szkic z kadru filmowego) 
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2. Wojna, okupacja 
 
2.1. Generalne Gubernatorstwo 

 
Pa acyk Brühla na placu J. Pi sudskiego. W czasie okupacji sie-
dziba szefa, a nast pnie gubernatora dystryktu warszawskiego 
Ludwika Fischera. By  on odpowiedzialny za zbrodnie na tere-
nie dystryktu. W r. 1940 z jego rozkazu utworzono getto 
w Warszawie, a w r. 1941 karny obóz w Treblince oraz obóz 
zag ady. Odbywa y si  w nim masowe egzekucje ludno ci pol-
skiej i ydowskiej. 
 
Hitler wypowiada si  22 sierpnia 1939 roku 
w czasie odprawy dowódców armii:  
„Zniszczenie Polski – oto cel najbli szy. Dam 
wam propagandowy pretekst do rozpocz cia 
wojny. Nie troszczcie si  o to, czy b dzie to 
brzmia o wiarygodnie, czy nie.” 
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IX 1939 r. Polsk  pokry y uny po arów i leje od bomb (zb. Bundesarchiv) 

 

 
Bomby, pociski artyleryjskie niszczy y Warszaw  we wrze niu 39 roku. 

Po ar Zamku Królewskiego (zb. wikipedia) 
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Du o zdj  robili nierze niemieccy, które teraz znajduj  si  
w ród ach niemieckich i domach prywatnych. 

  
Uroczysty przyjazd Adolfa Hitlera do Warszawy (zb. NAC) 
 

 
Hitler na trybunie w Al. Ujazdowskich odbiera 5.10.1939 r. parad  zwy-
ci stwa (zb. NAC). By y pog oski, e polskie podziemie planowa o w tym 
dniu zamach na Hitlera. 
 



40 

 
 
Niemcy po wkroczeniu 
zaj li reprezentatywne 
gmachy na urz dy, kilka 
sklepów w Centrum za-
mienili na ksi garnie nie-
mieckie - Nur für Deu-
tsche i na popularne wów-
czas sklepy Meinla z to-
warami kolonialnymi - te  
tylko dla okupantów. Kino 
Hollywood na rogu Ho ej 
i Marsza kowskiej zmieni-
o nazw  na Urania. 

Powy ej pokazano zdj cie 
domu nierza, z prawej  
budynek Schutzpolizei  
w Al. Szucha 23 
(zb. MPW) 
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Grupa uczestników uroczysto ci przemianowania placu Pi sudskiego na 
Adolf Hitler Platz. W tle parawan z wizerunkiem nazistowskiego god a, 
zas aniaj cy pomnik ks. Józefa Poniatowskiego. Data wykonania zdj cia 
1 wrze nia 1940 r. (zb. MPW) 
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Znak walcz cej Polski 
Podziemnej w dzielnicy 
niemieckiej na pomniku 
lotnika na Pl. Unii Lubel-
skiej. Ryzykowny czyn, 
zwa ywszy, e obowi zy-
wa a godzina policyjna 
(zb. MPW).      
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W 1940 roku 
Niemcy uporz -
dkowali komu-
nikacj  tramwa-
jow  w dogod-
ny dla siebie 
sposób. Przed-
nia cz  tram-
waju by a „Nur 
für Deutsche”. 
W niej jechali 
wzgl dnie wy-
godnie. Co po-
zostawa o dla 
Polaków i y-
dów pokazuje 
ilustracja. 

ynne „war-
szawskie wino-
grona” zagra-

y kalectwem. 
 (zb. MPW) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wygodniejszy od tramwajowego by  przejazd 
riksz . Dla zabawy korzystali z niego czasem 
Niemcy. 
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Mi e dla przechodniów d wi ki orkiestr 
ulicznych. W ich tekstach kpiono 
z Hitlera i Niemców 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawscy muzykanci {rys. JM) 
 
 

 
Mimo e codzienno ci  w getcie 
by  g ód, starano si  stworzy  ele-
mentarne warunki bytowania. Po-
wsta a nawet ydowska orkiestra 
symfoniczna. Na koncerty wyda-
wano bezp atne karty wst pu. 
Uliczny skrzypek w warszawskim 
getcie w graniu szuka  sposobu na 
prze ycie. 
 

 
 
 
 

Uliczny skrzypek w warszawskim getcie (rys. JM) 
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wi ki okupacyjne w Warszawie 
 
 

Wraz z okupacj   nowe d wi ki z owieszcze; 
mowa szczekliwa przejmuj ca dreszczem. 
„Halt! Heil Hitler! Feuer!” w snach jeszcze s ysz , 
strza y egzekucji, a po niej cisz . 
 
Wiejsk  przemarsz wojska od Batorego - 
folksdojczy, wie ych adeptów Führera. 

ny piew - gotowi zmia  ka dego. 
Na koniec brzmi ce wystrza owo „Hajla. 

 
Lokalny parali  miasta - przystaje tramwaj. 
Bezpieczniej zej  z linii ognia Schutz-Polizei. 
Przy przewozie wi niów z Pawiaka na Szucha 
przera liwej syreny trzeba by o s ucha . 

 
Nie by aby kompletna  d wi ków paleta 
bez szumu na estakadzie, cz cej getta. 
Tupot, szuranie t umu biednych ludzi - 
skojarzenie z marszem niewolników budzi. 

 
BBC mi e dla ucha d wi ki nadawa a - 
te  B yskawica. Ko czy tragicznym akordem. 
Spiker egna rodaków ami cym si  g osem. 
Przechodzi ju  do historii dawna Warszawa. 
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U progu tragedii 
 
Prze ladowanie ydów polskich zacz o si  od pierwszych dni 
okupacji. Codzienno ci  by y apanki, sekwestry ró nych dóbr, 
np. zim  futer dla potrzeb Wermachtu, egzekucje pod lada 
pozorem. Rozrywk  esesmanów i zwyk ych nierzy by o np. 
gimnastykowanie starych ludzi, zmuszanie na ulicy do ta ca, 
obcinanie bród ortodoksyjnym ydom, apanki lub wezwania 
do robót przymusowych. Udr  duchow  by o zakazanie 
zbiorowych mod ów. Za nienoszenie opaski z gwiazd  Dawida 
grozi y surowe kary. 
 

 
 

Grupa ydów prowadzonych do pracy przymusowej (zb. NAC.) 
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2.2. ydzi na drodze do Holokaustu 
 
Rozdz. 2.2 po wi cam ydom europejskim, ich dramatowi 
w czasie wojny, którego ostatni akt rozgrywa  si  w General-
nym Gubernatorstwie. Nie mog  pomin  tych tragicznych 
wydarze , silnie prze ywanych przez spo ecze stwo polskie. 
Powszechnie zaznacza a si  ich obecno  równie  w moim 
yciu. yd razem z ojcem obs ugiwa  karabin maszynowy na 

dachu szko y przy ul. Karolkowej, strzelaj cy do niemieckich 
samolotów, we wrze niu 1939 r. ydzi byli bliskimi s siadami 
i znajomymi. Charakteryzowa a ich yczliwo  i bezkonflikto-
wo . W naszym mieszkaniu nocowali uciekinierzy z getta. 
Matka odwiedza a systematycznie znajom  ukrywaj  si  we 

asnym mieszkaniu na ul. Ogrodowej. U babci na ul. Ho ej 9 
mieszka a m oda dziewczyna ydowska a  do wybuchu 
Powstania. W jego pierwszych dniach zaskoczy  mnie fakt, e 
tak wielu ydów ukrywa o si  w warszawskich kamienicach. 
W listopadzie 1940 roku getto zostaje zamkni te. Pozostawiono 
pó niej kilka pilnie strze onych przej . Odci cie od dzielnic 
aryjskich drastycznie pogorszy o i tak trudne warunki bytowe 
jego mieszka ców.  

 
Pierwotne, prowizoryczne ogrodzenie getta od ulicy Nowolipie 
w kierunku ulicy ytniej (rys. JM) 



48 

 
 

 
Budynek g ówny Gminy ydowskiej w Warszawie, ul. Grzybowska 26 
(rys. JM) 
 

Adam Czerniaków - in ynier - prezes Rady ydow-
skiej (Judenrat) samorz du utworzonego przez w a-
dze okupacyjne. Na znak protestu przeciwko depor-
tacji ludno ci do obozów strace  w 1942 roku po-
pe ni  samobójstwo w swoim gabinecie (pierwsze 
okno z prawej strony na pi trze). W gabinecie przez 
ca y okres okupacji wisia  portret J. Pi sudskiego. 
 
 
 

 
Dom Sierot przy ulicy 
Krochmalnej 92, w którym 
pracowa  i mieszka  (na 
poddaszu) Janusz Korczak - 
lekarz, dzia acz spo eczny, 
wspó kierownik ydow-
skiego Domu Sierot. Zgin  
w 1942 roku w obozie 
zag ady w Treblince. 
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Estakada wykonana na skrzy owaniu Ch odnej i Zielnej. Umo liwia a 
pieszym komunikacj  mi dzy gettem du ym i ma ym. (zb. NAC) 

 

 
 
 

Bazar w getcie – kram z ubraniami (zb.NAC). 
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ydzi przed nie-
rzami niemieckimi 
musieli zdejmowa  
nakrycie g owy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ECCE HOMO 
         (rys. JM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedn  z popularnych rozrywek nierzy 
niemieckich by o obcinanie ydom na ulicy 
bród i pejsów.  (zb. NAC) 
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O skali biedy w gettcie wiadczy a uliczna sprzeda  opasek syjonistycz-
nych. Na górnym zdj ciu sprzedaj cy ch opiec, na dolnym dziewczyna  

(zb. MPW). 
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Patriarchalnie wygl daj cy y-
dzi, podobni do ich przodków 
sprzed wieków (zb. MPW). 
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Kra cowo zat oczone ulice getta (zb. NAC). 
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                   S ynny meldunek J. Stroopa (zb. NAC.). 
 

 

Bia orusini i otysze – gorliwi sprzymierzeni Niemców w likwidacji getta 
(zb. NAC) 

 
W czasie wojny w szeregi SS wst pi o szereg cudzoziemców. Ich liczeb-
no  (wg J. Lukas - „Ostheer Niemiecka armia wschodnia 1941-1945”) 
jest oceniana na: 

 
1. otysze 80 tys. 6. Belgowie 40 tys. 11. W osi 15 tys. 16. Finowie 3 tys. 
2. ZSRR 60 tys. 7. Esto czycy 25 tys. 12. Du czycy 10 tys. 17. Luksemburg 2 tys. 
3. Litwini 50 tys. 8. W grzy 20 tys. 13. Serbowie 10 tys. 18. Hiszpanie 1 tys. 
4. Rumuni 50 tys. 9. Chorwaci 20 tys. 14. Alba czycy 7 tys. 19. Bu garzy 0,6 tys. 
5. Holendrzy 50 tys. 10. Francuzi 20 tys. 15. Norwegowie 6 tys. 20. Szwedzi 0,3 tys. 

Razem ok. 470 tys. 
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ydzi zgromadzeni do wywiezienia do obozu zag ady (zb. NAC) 
 

Wielka Synagoga w Warszawie wysadzona w maju 1943 roku na rozkaz 
J. Stroopa. (rys. JM) 
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Administratork  domu przy ul. Ludwiki 1, w którym mieszka-
em, by a ydówka, wychowuj ca samotnie kilkunastoletni  

córk . adna, sympatyczna dziewczyna podzieli a los spo ecz-
no ci ydowskiej. Pami  o niej zainspirowa a mnie do napi-
sania wiersza. 
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ydówka z naszego podwórka 
 
 
 
„Ryfcia wyjrza a!” - sygna  dla cz stego 
z nas zbiegowiska podwórkowego. 
Pi ki odrzucono, kije posz y na bok. 
Czekamy na kolejne odegranie scenki 
palenia papierosa w oknie. adny spektakl 
Ryfci - uroczej ydowskiej panienki. 
 
Dystyngowane ruchy w odpowiednim tempie - 
aktorstwo wysokiej klasy. Sk d one wzi te? 
Wzrok nieobecny - troch  ponad nami 
lecz z nici  sympatii. Szelma wiedzia a, 
e j  lubimy i nie zranimy drwinami. 

 
Wojna zmieni a ycie i los cz owieka. 
Okno zamkni te, opuszczona zas ona - 
ona cofn a si  od niego zal kniona. 
Sp oszona jak ptaszek - nie ma gdzie ucieka . 
 
Mniej widoczna - w ko cu znika bez ladu 
w brutalnych apach niemieckich siepaczy. 
Kto j  pami ta? Mieszka cy kamienicy, 
obuziaki z Woli znikn li w powstaniu.  
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Koperta listu z getta w Falenicy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Znaczki z nadrukiem „General Gouwernement” - Generalne 

Gubernatorstwo 
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Dom przy ul. Ludwiki 6. (stan 
obecny). W mieszkaniu z balkonem na 
I pi trze mieszka a Irena Sendlerowa 
z matk . 
 
 
 
 

 
 

 
 
Podwórko Domu Wawelberga przy ul. Ludwiki 1, o którym jest 
wzmianka w tre ci. Z prawej strony ogranicza  go wówczas mur, za 
którym pracowa a ha liwa prz dzalnia. Punktualnie o godz. 15 
przerywa a prac  i nast powa a b oga cisza. 
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2.3. Cicha uliczka na Woli 
  

Za tak  mog a uchodzi  krótka uliczka Ludwiki, ko cz ca si  
przy ulicy Bema a zaczynaj ca od rozleg ego, zaniedbanego 
pola - Sadurki. Pocz tkowo mieszka em w domu Wawelberga. 
Mieszkania by y ma e, o z ym rozk adzie ale mia y centralne 
ogrzewanie, co wówczas by o rzadko ci . Wi kszo  miesz-
ka ców pracowa o w fabryce Lilpopa. Prze ywali okupacj  tak 
jak ludno  ca ego miasta a w czasie powstania dotkn a ich 
„Wolska Hekatomba” Cho  w 39 roku linia frontu by a oddalo-
na, spad o na t  ulic  kilka pocisków artyleryjskich.  
Rodzice przenie li si  z domu Wawelberga do domu ZUS-u 
przy ulicy Ludwiki. S siadkami i bliskimi znajomymi by y pa-
nie Sendlerowe - matka i córka Irena. Na pocz tku wojny po-
znali my jej m a - dzielnego oficera wojska polskiego. Wkrót-
ce znikn  na pi  lat, przebywaj c w oflagu, po obowi zko-
wym zameldowaniu si  u w adz niemieckich. Po wojnie nie 
wróci  do ony, bo u a sobie inaczej ycie. Panie Sendle-
rowe y wzgl dnie dostatnio, bo wspomaga a je ziemia ska 
rodzina. 
Przez pi  lat ycie na ulicy Ludwiki przebiega o wzgl dnie 
spokojnie. Niekiedy gestapo zabiera o z domu którego  s siada, 
po którym ostatnim ladem by a wiadomo , e zmar  na osp  
w O wi cimiu. S siedzi przyja nili si , a podczas spotka  czy-
tali gazetki, ledzili na mapie miejscowo ci toczonych bitew.  
Z  kolegów  szkolnych  w  walce  z  okupantem  wyró nia  si  Ja-
nusz Dankowski, z którym do wojny uko czy em dwie klasy 
III-ciego Gimnazjum Miejskiego. Pó nym wieczorem potrafi  
si  zaczai  na samotnie wysiadaj cych Niemców z tramwaju 
i odebra  im cenn  bro . Niemcy zacz li polowa  na niego i w 
ko cu osaczyli go w restauracji na ulicy Wilczej. D ugo broni  
si  w piwnicy. W ko cu rannego zabrali na Szucha, gdzie 
zmar . Sprawa ta opisywana by a w prasie powojennej.  
Mia em wielu dzielnych kolegów zaanga owanych w walk  
podziemn . Koleg  Wojciewskiego Niemcy rozstrzelali w ród 
50 zak adników. 
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Janusz Dankowski, pierwszy z lewej. 

 
Dom przy ulicy Ludwiki 8 nie ró ni  si  od pozosta ych podob-
nych bloków. Mieszka o w nim wielu interesuj cych ludzi. Tyl-
ko z najbli szego otoczenia wymieni : 

- A. Bernhardt - przyrodnik. Przed wojn  mia  sklep przyrod-
niczy na ul. Miodowej, a po wojnie d ugi czas na Nowym 

wiecie, 
- m ody Paw owski - znany po wojnie ornitolog, 
- in . Jurek - pracownik fabryki Lilpopa, po wojnie profesor 
Wydzia u MT Politechniki Warszawskiej. 

Cicha uliczka Ludwiki znalaz a si  w pierwszych dniach sierp-
nia 1944 r. w centrum tragicznych zdarze . Zacz o si  od wa-
lenia kolbami w bram  i chrapliwego „raus, heraus gehen!”. 
Mieszka ców wyp dzono do ko cio a w. Stanis awa. Zgin o 
wielu znanych i bliskich mi ludzi. Wi cej za torami kolejowymi 
przy ulicy Bema. Nie wyobra am sobie, ebym nawet doszed  
do ko cio a bez us yszenia z owrogiego „komm!”. R ka 
Opatrzno ci by a dla mnie askawa. Przez 63 dni walczy em 
w ródmie ciu Po udniowym. 
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Szko a im. H. Wawelberga i S. Rotwanda przy ul. Mokotowskiej 4/6 

Budynek g ówny - zbudowany w roku 1897 (zb. MP) 
 

 
  

Hipolit Wawelberg   Stanis aw Rotwand 
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3. Szko a im. H. Wawelberga i S. Rotwanda 
 
3.1. Wst p 
 
Za namow  przyjació  zdecydowa em si  wprowadzi  niniejszy 
rozdzia  o Szkole. Pokona em w tpliwo  odno nie tego, co 
mam jeszcze do powiedzenia wobec opisanej szczegó owo fa-
ktografii w monografiach. Mog  wi c tylko przekaza  z pami -
ci wspomnienia m odocianego s uchacza czterech semestrów 
wojennych oraz trzech dodatkowych powojennych. Powsta  
esej – subiektywny ju  z definicji. Jako jeden z Wawelberczy-
ków zachowuj  szacunek i sentyment do Szko y i pewn  doz  
„pasjonarno ci” wynik  z jej praktycznego ukierunkowania 
oraz „niekomfortowej” historii. 
Jako z wykszta cenia mechanik mog  potwierdzi , e „Wawel-
berg” ogniskowa  si  na technologii mechanicznej. Sk ada y si  
na ni  przedmioty po wi cone obrabiarkom skrawaj cym, ró -
nym obróbkom, odlewnictwu, cz ciom maszyn, metaloznaw-
stwu, metrologii, uchwytom, planom produkcji, organizacji pra-
cy i rysunkowi technicznemu. Wspiera y je warsztaty mecha-
niczne, daj ce bliski kontakt z maszynami i wymagaj ce umie-

tno ci manualnych. Na prac  dyplomow  dostawa o si  jak  
obrabiark  ewentualnie silnik. Zaprojektowanie obrabiarki nie 
by o atwe. Grupa wyk adowców do tych przedmiotów by a 
znakomita. Si ga a „korzeniami” czasów przedwojennych. 
Czo ow  postaci  by  prof. Ludwik Uzarowicz, mocno wspiera-
ny przez prof. prof. W adys awa Gwiazdowskiego, Tadeusza 
Koz owskiego i innych. Niektórych nazwisk nie pami tam, a w 
szczególno ci imion. 
Jak na ka dej Politechnice, kierunkowi mechanicznemu towa-
rzyszy a matematyka, mechanika, fizyka, termodynamika, j -
zyk obcy etc. W trudnych czasach okupacyjnych wybitni nau-
kowcy i in ynierowie w jedynej dozwolonej przez Niemców 
Pa stwowej Szkole Budowy Maszyn II stopnia, znajdowali za-
trudnienie. W niej mieli  szans   wykorzystania  swych  umiej - 
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In ynier Maurycy Mitte, profesor Instytutu Górniczego w Petersburgu, 
pierwszy kierownik Szko y Wawelberga w latach 1885-1900 (zb. MP). 

 
 

 

Warsztaty Szko y Wawelberga na ul. Narbutta 
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tno ci. Alternatywy nie mieli. Niemcy liczyli na to, i  jej absol-
wentami uzupe ni  braki kadrowe w ich przemy le. Dyrekcja 
Szko y anga owa a rozmaitych specjalistów z ubocznych spec-
jalno ci, tworz c troch  sytuacj  w rodzaju – co inteligentny 
mechanik – technolog wiedzie  powinien. Wymieni  turbiny 
wodne i parowe, metalurgi , d wignice, a po wojnie ogrzew-
nictwo. Specjalizacja „Silniki spalinowe” kierowana przez prof. 
Jana Kunstettera uchodzi a za atwiejsz  i z ró nych przyczyn 
mniej wysoko ocenian . 
W monografiach o Szkole wyk adowcy z czasów okupacji i bli-
skich powojennych nazywani s  zbiorowo profesorami. Nie jest 
to zgodne z prawd . Wyk ada a grupa zdolnych in ynierów, dla 
której by y to dopiero pocz tki pracy dydaktycznej, a pó niej 
niekiedy kariery naukowej. Nale eli do niej m.in. in . in . Wi-
told Kamler, Zygmunt Zbichorski, Boles aw Jurek, Zdzis aw 
Rytel. Przechodz c do Politechniki szybko awansowali i zdoby-
wali stopnie akademickie. 
W trudnych warunkach wojennych warsztaty mechaniczne 
dzia y sprawnie i jako  sobie radzi y ze zdobyciem materia-
ów. Nie by y one zreszt  wyszukane. Paradoksalnie atwo na-

bywa o si  materia y kre larskie. Rysunki techniczne wykony-
wano na pi knym, bia ym kartonowym papierze. Chyba od na-
zwy firmy nazywano go Schellershammerem. Wykonanie ry-
sunku technicznego o ówkiem by o trudniejsze ni  tuszem, bo 
po wytarciu o ówka gumk  pozostawa o wg bienie. 
Nale y przyzna , e Niemcy nie n kali Szko y, chocia  by a 
ona zbiorowiskiem cz onków walki podziemnej. Na te tematy 
nie rozmawia o si . Najbardziej znane nazwiska to T. Zawadzki 
ps. „Zo ka”, J. Bytnar ps. „Rudy” oraz absolwent Szko y gene-
ra  Rowecki ps. „Grot”. Samo dotarcie do Szko y kry o niebez-
piecze stwo. apanki zagra y wszystkim. Ja np. jad c tram-
wajem na wyk ady, mija em naro nik ulic Ch odnej i elaznej, 
w którym mie ci  si  silny posterunek andarmerii, a na chodni-
ku sta  bunkier. Niekiedy Niemcy zatrzymywali tramwaj i wy-
ci gali z niego m czyzn. Raz mi si  uda o ukry  w t oku. 
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Fundamentalny wiekonak adowy podr cznik dla projektantów instalacji 
grzewczych i wentylacyjnych przet umaczony po wojnie na j zyk polski 

przez in . W. Kamlera 
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Nie zgadzam si  z opini  o braku podr czników do nauki. By y 
znakomite, zarówno podczas okupacji, jak i tu  po wojnie. 
Z najbardziej znanych mog  wymieni : 

- Gustaw Hensel - Elektryczno  w zadaniach, 1929, 
- Jan Kusntetter - Silniki spalinowe, 1947, 
- Wac aw Moszy ski - Cz ci maszyn, 1937, 
- Stanis aw Niewiadomski - Silniki cieplne, 1936, 
- Witold Pogorzelski - Analiza matematyczna, 1943, 
- Bohdan Stefanowski - Termodynamika cieplna, 1938, 

- Podstawy techniki cieplnej, 1947, 
- Wac aw Suchowiak - D wignice, 1929, 
- Kornel Weso owski - Metaloznawstwo, 1942, 
- Marian Zakrzewski red. - Cz ci maszyn, 1934, 
- Zygmunt bichorski - Wp yw uchwytów na ekonomi  

wytwarzania, 1946. 
Wkrótce po wojnie ukaza  si  przet umaczony na j zyk polski 
przez W. Kamlera - H. Rietschels Lehrbuch der Heiz- und 
Lüftungstechnik i J. Ciborowskiego trzytomowa In ynieria 
chemiczna. Jak ceniony by  Rietschel nawet jeszcze w wersji 
niemieckiej wiadczy fakt, e znana firma instalacyjna 
Drzewiecki, Jeziora ski trzyma a go w sejfie, chroni c go przed 
konkurencj . 

 

Fragment strony z podr cznika K. Weso owskiego - Metaloznawstwo 
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Wykres Fe-C z podr cznika 

K. Weso owskiego - 
Metaloznawstwo 
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3.2. Wyk adowcy 
 
Legendarn  postaci  na kierunku technologii mechanicznej by  
prof. Ludwik Uzarowicz. Opisany tak dok adnie, e nie wiele 
mam do dodania. Wymaga  wi cej, ni  wyk ada . Dlatego by o 
dla mnie problemem opracowanie planu obróbki freza modu o-
wego do wykonywania kó  z batych, sk adaj cego si  z kilku-
dziesi ciu operacji. A przy prezentacji projektu obrabiarki stu-
dent prze ywa  niejednokrotnie szok. Wypieszczony arkusz 
kre li  bezceremonialnie, rzuca  na pod og  przyciskaj c nog , 
by go rozprostowa . Nie liczy a si  w ona w projekt „krwa-
wica” studenta, jedynie tylko pomys . Szorstko  by a jego po-

ok  zewn trzn . W gruncie rzeczy by  wra liwy i bez reszty 
po wi caj cy si  Szkole. Troch  z góry traktowa  konkurentów 
zawodowych od obrabiarek prof. prof. W. Gwiazdowskiego 
i T. Koz owskiego. 
Z tej grupy obrabiarkowej utkwi  mi w pami ci prof. Tadeusz 
Koz owski. Przywióz  z pozna skiego tward mieszn  wymo-

.  Charakteryzowa  go kapitalistyczny realizm. Preferowa  
produkcj  masow  mówi c, e nieskomplikowan  maszyn  
mo e obs ugiwa  prosty robotnik przyuczony do jednej 
czynno ci. Dzi ki tanio ci jest ona bezkonkurencyjna. Jeszcze 
w czasie Powstania dowiedzia em si  o zamordowaniu przez 
Niemców naszego dyrektora St. Zakrzewskiego i prof. 
T. Koz owskiego. Co do prawdziwo ci informacji, e ten drugi 
le  martwy na skrzy owaniu ulic Marsza kowskiej i Nowo-
grodzkiej mam obecnie w tpliwo ci. 
Bliskie obrabiarkom by y cz ci maszyn. Wyk ada  je prof. Ma-
rian Zakrzewski, zwany od imienia i nazwiska „Mazakiem”. 
Starszy pan z w sami, szczup y, starannie ubrany. Nie szcz dzi  
trudu na dok adne narysowanie na tablicy nawet z onego me-
chanizmu. To, co mówi  by o zrozumia e i zostawa o w pami -
ci. Wymaga  ciszy na auli i niekiedy, gdy j  zak ócono, potrafi  
wybuchn . Do rozwi zywania zada  niezb dny by  suwak lo-
garytmiczny. Zwraca  uwag  na stopie  dok adno ci oblicze . 
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Wyk adowcy 
 

 
Prof. Marian Zakrzewski „Mazak” przy tablicy (zb. w .) 

 

 

Germanistka Wanda Dewitzowa, nauczycielka j zyka niemieckiego (zb. 
.) 
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Uchwytami zajmowa  si  in . Zbigniew bichorski, stawiaj cy 
pierwsze kroki w dydaktyce. Z werw  mówi  du o o swoich y-
ciowych do wiadczeniach. Uchwyty nie by y trudne, a na egza-
minie in . bichorski z regu y powtarza  to samo pytanie z kó  

batych. Lepiej le a mu organizacja pracy, w której wyspe-
cjalizowa  si  pó niej jako profesor. 

Bardzo szanowany by  matematyk prof. Karol 
Borsuk. Nie wiedzieli my, e jest on s aw  eu-
ropejsk . Wyk ada  tylko w mojej „lepszej” 
klasie „a”. Szczup y pan oko o czterdziesto-
letni mówi  potoczy cie, zrozumiale i bez nota-
tek. Ograniczony czas czterech semestrów  
w czasie okupacji ograniczy  materia  do rów-

na  ca kowych. Równania ró niczkowe i cz stkowe, rachunek 
operatorowy, tensory i inne, znalaz y si  na semestrach powo-
jennych. Ale ju  nie mieli my wtedy prof. Borsuka. Dzisiaj nie 
wiem po co by y profesorowi potrzebne do wyk adu geometrii 
analitycznej cosinusy kierunkowe. 
Zosta  aresztowany przez Gestapo ale stosunkowo szybko po 
miesi cu wypuszczony. Posiada em zdj cie profesora przy za-
pisanej wzorami tablicy. Matematycy zam czaj  mnie o nie, 
a ono beznadziejnie si  zawieruszy o. 
Do tych, którzy bardziej utkwili w mojej pami ci nale y prof. 
Kornel Weso owski. Niektórzy jego powojenni asystenci 
zrobili du e kariery, jak prof. Ciszewski w Akademii Nauk. 
Prof. K. Weso owski by  bardzo energiczny i pracowity. Dzi ki 
temu dysponowali my dwoma du ymi skryptami - jeden z 
metaloznawstwa, a drugi z procesów technologii chemicznej. 
Procesy chemiczne by y wówczas dla nas do  obce. Dzisiaj, 
po siedemdziesi ciu latach zajmowania si  konstrukcj  
aparatury chemicznej, z zainteresowaniem zapozna bym si  z 
ich tre ci . 
Przedmiot podstawowy - mechanik , wyk ada  in . Zdzis aw 
Rytel. Towarzyszy a mu pewna fama jako projektanta podwo-
zia do udanego przed wojn  samolotu . Wyk ad by  dobry, 
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systematyczny, bli szy popularnej ksi ce Neumarka, ni  me-
chanice na wy szym poziomie  akademickim. Cztery  semestry 

Znakomici profesorowie wydzia ów mechanicznych 
 

 

Bohdan Stefanowski 
 

Wac aw Moszy ski 
 

Zdzis aw Rytel 
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ród grona profesorskiego siedz : z lewej MaksymilianTytus Huber, 

z prawej Romuald Kurowski (zb. MP) 
 

Studenci Szko y zas eni w walce z okupantem (poz. 1) 
 

 

Stefan Rowecki 
ps. “Grot” 

 

Tadeusz Zawadzki 
ps. “Zo ka” 

 

Jan Bytnar    
ps. “Rudy” 

 

Aleksy Dawidowski 
ps. “Alek” 

w czasie okupacji ogranicza y program wyk adu. Po wojnie 
prof. Z. Rytel by  dziekanem Wydzia u Energetyki i Lotnictwa. 
Wspó praca z prof. Janem Kustetterem przebiega a przyjemnie. 
Du ym u atwieniem przy projektowaniu silnika spalinowego 
by  opracowany przez profesora algorytm obliczeniowy. 
Wa  rol  w moim yciu odegra  in . Witold Kamler. Do wy-

adów zosta  wci gni ty z inicjatywy in . Z. Zbichorskiego 
i cz ciowo studentów. To by  jego pierwszy krok w karierze 
naukowej, zako czony profesur  na Politechnice. Wróci  do 
kraju po pi ciu latach Oflagu. We wrze niu, jak mówiono, jako 
oficer artylerii dzielnie broni  kraju. W niewoli uczy  si  j zy-
ków. Zaowocowa o to przet umaczeniem wkrótce po wojnie 
niemieckiego podr cznika Rietschela. By  to wiatowiec, boga-



74 

ty przedsi biorca przed i po wojnie. Prowadzi  przyjemny 
i atwy wyk ad. 
Bardzo skuteczn  i prost  metod  uczy  Wytrzyma ci Mater-
ia ów prof. Rajmund Kurowski. Studenci musieli pozna  oko o 
pi dziesi t zada  egzaminacyjnych, które dotyczy y wyk ada-
nych problemów. Kto rozwi zywa  je dobrze mia  zaliczony 
przedmiot. Nie pami tam, czy egzamin dotyczy  te  znajomo ci 
teorii. Profesor przyjecha  ze wschodu, bo zaci ga  w charak-
terystyczny sposób. 
Naszkicowa em sylwetki wyk adowców, którzy dobrze utkwili 
w mojej pami ci. Ka dy z nich by  osobowo ci . 
 
3.3. S uchacze 
 
Kierownictwo Szko y przeprowadzi o w egzaminie wst pnym 
do niej kandydatów w pewien ukryty sposób selekcj , której nie 
mog o zrobi  oficjalnie. W ród zada  z matematyki znajdowa y 
si  takie, które potrafili rozwi za  tylko przedwojenni matu-
rzy ci lub s uchacze ko cz cy program szko y redniej na 
tajnych kompletach. W ten sposób znalaz em si  w 
wyró nionej klasie „a”. Tylko w niej wyk ada  prof. K. Borsuk. 
Koledzy byli w ró nym wieku, od 18 do 30 i kilku lat. 
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Prof. St. Niewiadomski by  bardzo ywotny i weso y. Zdawa em u niego 
Termodynamik  i Aparatur  Przemys ow . Wyk ada  na ró nych uczel-
niach, bo mawia , e ma na utrzymaniu liczn  rodzin . Zdj cie powy ej 
przedstawia profesora w ród studentów SGGW. Druga od lewej moja 
ona jako studentka (zb. w ). 

 

 
Studenci Szko y Wawelberga w charakterystycznych czapkach (zb. MP). 
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Nosz  wspomnienie, e m odzie  by a wyj tkowo dojrza a na 
miar  ci kich wojennych czasów. D enie do zdobycia wie-
dzy spycha o na drugi plan ch  u ywania ycia, na które 
zreszt  nie by o warunków. Nie opuszczano wyk adów, a w 
czasie przerw dyskutowano na najrozmaitsze powa ne tematy. 
Silnie prze ywa o si  zdarzenia historyczne jak holokaust, atak 
Niemców na Zwi zek Radziecki. B c w centrum Warszawy 
widzieli my wówczas zadziwiaj co du o dzia  artyleryjskich 
ci gni tych ko mi na wschód na pocz tku planu Barbarossa. 
Na kierunku mechanicznym nie mieli my kole anek. Ale na 
elektrycznym zna em kilka, wi c nieprawd  jest to, co pisz  
w monografiach, e w czasie wojny nie studiowa y kobiety. 
Niektórzy w czasie przerw grali w karty, g ównie w oczko lub 
w pokera. Na bryd a nie starcza o czasu. Hazardu jednak nie 
by o. 
Kilku kolegów zgin o w Powstaniu. Dosz a do mnie wiado-
mo  o Karolu Hilchenie, synu prof. SGH. Poleg  na placu Kra-
si skich w czasie odbierania zrzutów alianckich. Polegli te  
Bogdan Dybczak na Starym Mie cie i Janusz Remiszewski na 

oliborzu. 
 
 
3.4. Likwidacja Szko y im. Wawelberga 
 
Zaraz po wojnie Szko a rozpocz a dzia alno . Wyprzedza a 
pod tym wzgl dem zrujnowan  Politechnik . Dysponowa a nie 
zniszczonym gmachem warsztatów przy ul. Narbutta. Tam od-
bywa y si  wyk ady trzech dodatkowych semestrów, doprowa-
dzaj cych do nadawania po raz pierwszy Wawelberczykom ty-
tu u in yniera pierwszego stopnia. Osi gni to wreszcie po pó  
wieku istnienia, rywalizacji z Politechnik  i niech ci Naczelnej 
Organizacji Technicznej, upragniony cel. Zniszczony kraj bar-
dzo potrzebowa  in ynierów. 
W klasie nie znale li si  ci sami koledzy. Nast powa y szybkie 
zmiany polityczne. Kiedy  zwrócono si  z zapytaniem, kto bra  
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Koledzy z klasy – rok 1942 (zb. w ) 
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udzia  w walce podziemnej, bo rz d szykuje jakoby odznacze-
nia. Nikt si  z ostro no ci nie ujawni . 
W odrodzeniu Szko y ogromne zas ugi po  niezmordowany 
prof. Ludwik Uzarowicz. Z jego synem siedzia em w jednej 
awce. Zacz li my nosi  czapki akademickie koloru bordo i na-

zywa  si  studentami. Okre lenie s uchacz lepiej pasuje do kie-
runków humanistycznych lub ekonomicznych. Wieloletnia ry-
walizacja z Politechnik  zako czy a si  w 1951 roku wciele-
niem do niej Szko y z przej ciem wszystkich aktywów. Dla 
os ody nazwano to po czeniem. Sko czy  si  „Wawelberg” po 
pi dziesi ciu latach. 

adze nie stworzy y dogodnych warunków dla Wawelberczy-
ków chc cych kszta ci  si  dalej. Ja sta em si  ofiar  wiru pra-
cy. Nawet dobrze si  zarabia o, ale spraw  za atwi  dekret Bie-
ruta wprowadzaj cy wymian  walut w relacji 1:30. 
Zacz em pracowa  w instalacyjnej firmie prof. W. Kamlera 

c jednocze nie jego asystentem od 1946 roku. O mojej pra-
cy na budowie i projektach pisz  troch  dalej. Wkrótce przesze-

em bezkonfliktowo do wówczas docenta, Jana Dyduszy skie-
go, wybitnego specjalisty w dziedzinie Konstrukcji Aparatury 
Chemicznej. Wszed em na mozoln  drog  zdobywania stopni 
naukowych. Dziedzina „Aparatury...” by a fascynuj ca. Wspo-
maga a j  bogata literatura radziecka. Wype nia o si  luk  pi -
cioletniej przerwy w nauce. Nowo ci  dla mnie by y bezwy-
miarowe równania kryterialne i analiza wymiarowa. Profesor, 
który wyszed  z przemys u, dawa  na prace dyplomowe i dok-
torskie ogromne tematy, które dzisiaj opracowuj  ca e zespo y. 
Np. z wielkiej syntezy chemicznej, którym towarzyszy y d ugie 
ci gi technologiczne, reaktory Fischera-Tropscha do produkcji 
syntetycznej benzyny, et c. Po jego mierci w Zak adzie zacz a 
si  inna patologia tzw. „szczypczykowe tematy”, dawane pod 

tem prac naukowych licznych pracowników pomocniczych. 
Dla Szko y im. Wawelberga pozosta  trwa y sentyment. 
Po wojnie kilka tysi cy wawelberczyków wnosi o znacz cy 
wk ad w odbudow  kraju. Stworzyli pewn  spo eczno  zwi -
zan  sentymentem do Szko y i ch ci  spotykania si  z kolegami 
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Przyk ady publikacji ksi kowych dotycz cych Szko y H. Wawelberga 

i S. Rotwanda 
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z awy szkolnej. W ten sposób powsta o Ko o Wawelberczy-
ków, któremu patronowa  Oddzia  Warszawski Stowarzyszenia 
In ynierów i Technikow Mechaników Polskich, organizacji 
o tradycjach si gaj cych czasów przedwojennych.  
Odbywa y si  cykliczne zjazdy Ko a Wawelberczyków. Ostatni 
odby  si  3 grudnia 2005 roku w Ma ej Auli Politechniki 
z okazji 110 rocznicy za enia Szko y im. Hipolita Wawelber-
ga i Stanis awa Rotwanda. Nast pnych ju  nie by o ze wzgl du 
na podesz y wiek yj cych absolwentów Szko y i drastyczne 
zmniejszenie si  ich liczby. 
 
 

 
 

Prof. Ludwik Uzarowicz (1886-1975) - czo owa posta  w Szkole  
im. Hipolita Wawelberga i Stanis awa Rotwanda w czasie okupacji i po 

wojnie. Ostatni rektor Szko y w latach 1945-1951 (zb. MP) 
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3.5. Powojenne rodowisko Wawelberczyków 
 
Absolwentów Szko y Wawelberga charakteryzowa a energia 
w pracy i nauce, jaka  specyficzna „pasjonarno ”. Z senty-
mentem wspominali nieistniej  Szko , nie mog c od owa  
jej pospiesznej likwidacji w 1951 roku. O d ugotrwa ym zwi -
zku ze Szko wiadczy y Ko a Naukowe, które przetrwa y jej 
istnienie i tak e liczne wspomnieniowe publikacje o niej. Od 
1946 r. studenci Szko y nosili zaokr glone czapki w kolorze 
bordo, zgodnie ze wzorem przedwojennym (poz. 11). M odzie  
akademicka nosi a wówczas czapki identyfikuj ce j  z uczelni . 
Na terenie kraju i za granic  rozsia o si  w okresie pó  wieku 
ponad dwa tysi ce wietnie wykszta conych in ynierów, 
pracuj cych g ównie w przemy le. 
Dzia alno  spo eczna Wawelberczyków znalaz a wyraz 
w powstaniu Bratniej Pomocy, Akademickiego Ko a Zwi zku 

odzie y Wiejskiej „Wici”, oraz terenowego na uczelni 
„Zwi zku By ych Wi niów Politycznych hitlerowskich 
wi zie  i obozów koncentracyjnych”. 
W ró nych ko ach ogniskowa a si  ich zawodowa, naukowa, 
dydaktyczna i wydawnicza dzia alno . By o Ko o Elektryków 
(od 1946), Samochodowe, Lotnicze. Ko o Mechaników istnia o 
przed wojn , a po 1947 roku zosta o reaktywowane. Konty-
nuowa o ono tradycj  zjazdów przedwojennych. Pierwszy 
powojenny VI Zjazd odby  si  w 1947 roku. Ostatni zjazd Ko a 
Wawelberczyków przy warszawskim SIMP-ie odby  si  
w Ma ej Auli PW w roku 2005, z okazji 110 rocznicy za enia 
Szko y im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. 
Przez wiele lat Zarz d Ko a wspó pracowa ci le z Wydzia em 
Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej, 
którego dziekanami byli Wawelberczycy – profesorowie 
Zygmunt bihorski i Pawe  Murza-Mucha. Wydzia  ten jest 
no nikiem pami ci o Szkole. Niestety prawa biologii po 70 
latach nieub aganie przerzedzi y kra cowo grono Wawelber-
czyków. Podobnie jest z kombatantami Powstania Warszaw-
skiego (rozdzia  6.1). 
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Czynny udzia  Wawelberczyków w powojennym odgruzowy-

waniu Warszawy 
 

 
 

Grobowiec Wawelbergów na Cmentarzu ydowskim 
w Warszawie 
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Por. Erwin Brenneisen, pseud. „Be t”, dowódca batalionu AK walcz cego 

w ródmie ciu Po udniowym 
 

 

Autor w czasie Powstania 
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4. Powstanie 

Motto: Aby zrozumie  atmosfer  tamtych dni trzeba by o cho  kilka prze  
wówczas w Warszawie 

 

4.1. Batalion „Be t”, pocz tek i koniec Powstania 

Trudny jest temat rozdzia u 4, zwa ywszy na ogromn  ilo  pu-
blikacji o Powstaniu, opisanym w ró nych aspektach. Jednak 
nie mog  go pomin , bo w tytule zapowiedziano czasokres do 
roku 1952 roku. Powsta aby luka, w niczym nie usprawiedli-
wiona. Jedynym racjonalnym rozwi zaniem dla mnie jest opis 
kilku wa nych akcji i zdarze  w subiektywnym widzeniu szere-
gowego nierza batalionu „Be t”. W roku 2006 napisa em 
kronik  p.t. Dzieje batalionu A.K. „Be t” - ródmie cie-Po ud-
niowe. S  w niej diariusz powsta czy batalionu, dane osobowe, 
ilustracje i ró ne informacje. By a to ostatnia chwila spelnienia 
ycze  cz onków rodowiska „Be t”, licz cego wówczas oko o 

40 osób. Ksi ka jest dost pna w Archiwum Akt Nowych i w 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Konspiracyjne zgrupowanie wojskowe powsta o w latach 1940-
1941 w ramach ZWZ. Z chwil  utworzenia Armii Krajowej we-
sz o w jej sk ad. Nazwa zgrupowania przerodzi a si  w czasie 
Powstania w termin batalion „Be t” od pseudonimu swego 
przywódcy Erwina Brenneisena. Zosta  on wyró niony krzy-
em Virtuti Militari, co podkre la o jego zas ugi w utrzymaniu 

do ko ca barykady-przekopu, najwa niejszej dla ródmie cia 
placówki Batalionu „Be t” w Al. Jerozolimskich 17 (23 wg 
obecnej numeracji). W Powstaniu batalion broni  po udniowej 
strony Alej Jerozolimskich mi dzy Marsza kowsk  a Brack , 
we wrze niu rogu Ksi cej i Nowego wiatu, zdoby  Szko  
Po arnicz . Wykona  te  wiele innych zada  bojowych. 
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Rejon dzia  Batalionu „Be t” (Sarna) w ródmie ciu Po udniowym. 

Sytuacja w drugiej po owie sierpnia 1944 r. 
 

 
Wa ne miejsca wymienione w Kronice Batalionu: 
1 - Barykada-przekop i Obw. Sk . Meld. 7 - Hotel i  cukiernia Szwajcarska 
2 - B.G.K. 8 - Zak ad produkcji broni 
3 - Muzeum Narodwe 9 - Kwatera Batalionu - Ho a 
4 - Szko a Po arnicza 10 - Szpital polowy 
5 - Szpital azarza 11 - Kino Urania 
6 - Dom ze sklepem Wedla i poczta 12 - YMCA 
 
Pozycje niemieckie   
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Przed Powstaniem zgrupowanie dzia o w III Rejonie I obwo-
du ródmie cia Warszawskiego Okr gu Armii Krajowej na ob-
szarze zamkni tym ulicami: Aleje Jerozolimskie, Pozna ska, 
Lwowska, Nowowiejska, Sucha (obecnie Krzywickiego), Wa-
welska, Raszy ska. Podczas Powstania skurczy  si  on do za-
kreskowanej powierzchni, pokazanej na rysunku. 
Batalion liczy  oko o 400 nierzy, w tym s ba sanitarna i -
czno ci. Tworzy y go trzy kompanie: 

 I-sza pod dowództwem kpt. Ignacego yskanowskiego, 
pseud. „Skiba”, 

 II-ga pod dowództwem por. Kazimierza Przec awskiego, 
pseud. „Budzisz”, 

 III-cia pod dowództwem por. Zenona Wiktorczyka, 
pseud. „Wik" 

Przebieg zdarze  w pierwszych i ko cowych dniach Powstania 
zostanie opisany krócej, ni  w Kronice. Niektóre wa niejsze 
akcje zostan  opisane w nast pnych rozdzia ach. Pierwsze dni 
charakteryzowa  chaos, który szybko znikn . 
 
1 VIII Godzina W - „Be t” na niadeckich 
 
Po dwóch odwo anych alarmach dopiero trzeci doczeka  si  go-
dziny W. Por. „Budzisz” zebra nierzy swojej kompanii, 

cznie 40 osob, w miejscu oczekiwania na zapleczu restauracji 
„Kresowa” przy ul. niadeckich na IV pi trze. Oko o godziny 
16:00 do punktu wyczekiwania dotar  przyprowadzony z Ratu-
sza przez ppor. „Mirz ” 20-osobowy oddzia  WSOP (Wojsko-
wej S by Ochrony Powstania). Jego uzbrojenie sklada o si  
zaledwie z 4 pistoletów i 8 granatów. 
Zadaniem kompanii „Budzisza” by o zdobycie mieszcz cego 
si  po drugiej stronie ulicy gmachu gimnazjum na niadeckich 
17. Znajdowa  si  tam szpital wojskowy, z za og  szacowan  
na 40 nierzy. W rzeczywisto ci by a tam kompania 170 

nierzy. Przed bram  sta  betonowy bunkier, a ca  by a 
otoczona zasiekami z drutu kolczastego, si gaj cego po owy 
jezdni. 
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Teren dzia  w pierwszym dniu Powstania 
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Por „Budzisz” wybra  spo ród ochotników pi ciu nierzy do 
akcji: sier . „Wilka”, który mia  w asny pistolet oraz czterech 
z oddzia u z Ratusza. Ka demu z tej czwórki wr czy  po dwie 
filipinki. 
Dwie minuty po godz. 17 cala pi tka wysz a z bramy przy ul. 

niadeckich 22 na ulic . Rzucone filipinki nie uszkodzi y beto-
nowego bunkra przed wej ciem do budynku. Atak nie uda  si . 
Na miejscu poleg  Wac aw Kurowski, Le niewski mia  postrza  
brzucha, a Florczak ran  na twarzy. 
Por. „Skiba” nie wykona  zadania zdobycia budynków Ho a 
51, poniewa  na miejsce zbiórki przyby o tylko 6 osób i mimo 
ustale , nie dostarczono broni. Ogie  od Dworca G ównego, 
Poczty na Nowogrodzkiej i BGK parali owa  wszelkie ruchy. 
Oddzia  por. „Wika” obsadzi  róg Marsza kowskiej i Nowo-
grodzkiej. 
Alejami Jerozolimskimi je dzi y w jedn  i drug  stron  czo gi 
i ci arówki pe ne wojska. Ostrzeliwa y barykady wznoszone 
u wylotów Kruczej i Brackiej. 
Za oga „Eski” Okr gowej Sk adnicy Meldunkowej „S” pracuje 
w swoim budynku Aleje Jerozolimskie 17 (dawna numeracja), 
odgrodzona od Niemcow tylko zamkni  bram , a w dalszym 
przebiegu zdarze , niekiedy jedn cian . 
 
2 VIII 
 
Niemieckie czo gi je  swobodnie Alejami Jerozolimskimi 
i Ujazdowskimi ostrzeliwuj c barykady. Por. „Be t” w nocy 
z 1 na 2 sierpnia, wraz z wszystkimi oficerami zgrupowania 
oraz nierze „Budzisza” i „Skiby”, przedostaj  si  do dawne-
go lokalu konspiracyjnego na urawi  16, róg Kruczej, z za-
miarem wykonania rozkazu dowódcy Obwodu „ ródmie cie”, 
podpu kownika „Radwana”. Rozkaz nakazywa : 

- zorganizowanie sta ej os ony Sk adnicy „S”, 
- zorganizowanie obrony po udniowej ciany Alej Jerozo-

limskich. 
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Bohaterskie dziewczyny obs ugiwa y przez 63 dni zakamu-
flowan  Central  Telefoniczn  Powstania [„Esk ”], w Ale-
jach Jerozolimskich 23 (wg obecej numeracji). Nieprzer-
wanie, pomimo e od Niemców oddziela a je niekiedy jedna 
ciana. 

 
Schemat po cze  sieci dowodzenia obs ugiwanej przez Okr gow  

Sk adnic  Meldunkow  „S” 

 
Lilka (Lilla Moro ska-Cielecka, 

przewodniczka kana owa 

 

 

 
Ma a Hania (Hanna Jasi ska-Dobraczy ska), 

sekcyjna 

Nela (Aniela Lau-Lipska), czniczka  Ole ka (Aleksandra Ga aj), czniczka 

Niektóre cz onkinie za ogi (poz. 7) 
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Nazwa i lokalizacja Sk adnicy znana by a tylko wtajemniczo-
nym. 
 
3 VIII 
 
Niemcy p dzili przed czo gami t um Polaków, a piechurzy pod-
palali domy. Z obu stron ulicy niemieckie oddzia y dosta y si  
pod ogie  powsta ców, a zw aszcza u wylotów Brackiej i Kru-
czej. W domu nr 19 w Alejach Jerozolimskich rozstrzelali 40 

czyzn i kilka kobiet. O godz. 20 niemieckie natarcie utkn -
o z powodu wysokich strat. 

Uda o si  wyp dzi  Niemców z zajmowanego przez nich na-
ro nika przy Nowogrodzkiej 30. Dzi ki temu ubezpieczono si  
przed atakiem ze strony Marsza kowskiej. 
W tym samym dniu nierze por. „Bradla” zaj li Gimnazjum 
Królowej Jadwigi na Pl. Trzech Krzy y. Oddzia  podporz dko-
wany pp k. „S awborowi” zdobywa mocno bronione kino „Na-
poleon” na rogu Wiejskiej i Konopnickiej. 

. 

. 

. 
 

1 X 
 
Po zako czeniu zawieszenia broni o godz. 19 Niemcy chc c 
nas zmi kczy  i uczyni  sk onniejszymi do kapitulacji, rozpo-
cz li huraganowy ostrza  naszej dzielnicy. Przerwane zosta y 
przewody telefonu polowego cz ce dowódc  naszego batalio-
nu z „Esk ”. 
 
2 X 
 
Gen. Bór ponownie wysy a parlamentariuszy do gen. von dem 
Bacha w O arowie. W wyniku pertraktacji trwaj cych  od  8:00 
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Istnia y dwa sposoby przedostania si  na drug  stron  ulicy. Szybki skok 
pod ostrza em nieprzyjaciela lub kana ami i piwnicami przez wybite 
otwory w cianach kamienic (zb. MPW) 
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do 21:00 podpisano akt kapitulacji Warszawy – po raz drugi 
w tej wojnie. 
 
3 X 
 
Ustaj  dzia ania wojenne. Z ludno ci egna si  radiostacja po-
wsta cza „B yskawica”. Ko czy si  konfrontacja Dawida z Go-
liatem. Zaczyna si  dyskusja, czy wyj  z wojskiem, czy wy-
rwa  si  z Warszawy. nierze batalionu „Be t” doczekali si  
ko ca wojny w Oflagu w ambinowicach. Do takich, którym 
udalo si  wyrwa  z kordonu nierzy niemieckich nale eli 
„Jur” (E. Zalewski), „Czarny” (H. Siwi ski) i „Wola” (J. Mal-
czewski). 
 
4 X 
 
Na ul. urawiej odbywa si  zbiórka batalionu „Be t”. Por. „Bu-
dzisz” egna ka dego nierza swojej kompanii oddzielnie, 
podaj c mu r  i caluj c. Potem batalion maszeruje czwórka-
mi urawi , Marsza kowsk , niadeckich i dalej do przej cio-
wego obozu w O arowie. Na odcinku od ul. Marsza kowskiej 
do placu przed Politechnik  zgromadzi a si  ludno  Warsza-
wy, aby nas po egna . Ludzie stali po obu stronach ulicy i p a-
kali. Bro  skladamy na podwórzu wojskowego gmachu w Alei 
Niepodleg ci. 
 
Cz onkowie batalionu „Be t”, przyszli pracownicy 
Politechniki 
 
prof. Wies aw Jasiob dzki, pseud. „Dryblas” - Chemia 
doc. Jerzy Malczewski, pseud. „Wola” - Technika Cieplna 
dr in . Aleksandra Nawrocka, pseud. „Mewa” - Mechaniczny 
Technologiczny 
prof. Janina Wolska-Bochenek, pseud. „Muszka” - Matematyka 
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Barykada-przekop, jedyne po czenie dzielnic warszawskich 
ródmie cia Pó noc i Po udnie – przy Al. Jerozolimskich 23, 

droga dla uciekaj cych ze Starego Miasta i Powi la. 

 
W tym tkwi  m skiego charakteru zalety, 
najpierw chroni  dzieci, a potem kobiety. 
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4.2. Barykada - przekop przez Aleje Jerozolimskie 
 
Barykada-przekop w Alejach Jerozolimskich przy kamienicy 
o numerze 23 (dawniej 17), odgrywa a wa  rol  w czasie 
Powstania. Wzniesiona pod ostrza em przez bataliony „Be t” od 
strony po udnia i „Kili ski” od strony pó nocnej. Nast pnie 
przez nie broniona. Uratowa a ycie wielu ludziom przebiegaj -
cym wówczas Aleje. Przechodzili przez ni  uciekinierzy ze Sta-
rówki, Powi la oraz „s onie” transportuj ce ziarno od Haber-
buscha. 
 
 
Barykada - jedyna przez Aleje droga, 
Pó nocn  z Po udniow cz ca dzielnice. 
Do ko ca powstania uporczywie broniona. 
Ona tysi com ludzi ocali a ycie. 
 
Popis sztuki in ynierskiej dwóch batalionów. 
Ogromne jej znaczenie myli skromny wygl d - 
os on  by  na jezdni nasyp a na chodnikach rów. 
Bezpieczne przej cie, nie zagro one znik d. 
 
Ni  szli z Powi la do „Ziemi Obiecanej”, 
z  kana ów nierze Starówki pe ni chwa y. 
Zdumiewa y ich domy i szyby jeszcze ca e - 
tu te  nast pi  lawiny ognia i dni zag ady. 
 
W ostatnich dniach „s onie” drepta y mozolnie, 
transportuj c j czmie  z Zak adów Haberbuscha. 
O dwa tygodnie przed y miasta agoni . 
Marsze d ugie, niebezpieczne - g ód je wymusza .  
 
Krzywdzi krytyka i na Polaków narzekania 
ze strony tych, co nie prze yli Powstania. 
Powsta cy organizacyjny talent i m stwo 
pokazali w walce, bez widoków na zwyci stwo. 
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Budz cy wspomnienia obraz barykady 
 
Widz  ciemne oczodo y i okienne ramy, 
wypalonych kamienic zamo nej dzielnicy. 
Gdzie  tli si , pusto – my za workami schronieni. 
Mieszka ców odnale  mo na w piwnicy. 
 
Ludzki potok przep ywa przez barykad . 
Wybuchy i strza y nie robi  wra enia. 
Przej  bezpieczniej przez Aleje dam rad  -  
gwarancji nie ma. mier  wsz dzie niwo zbiera. 
 
Spojrzenie na obraz kobiety przyci gaj . 
Dzielne w walce i o dzieci zatroskane - 
dziwnie powa ne, nie p acz , drepcz  za mam . 
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Rekordy wojenne 

 
Olimpijskie rekordy, w cieplarnianych warunkach 
osi gane, notowane, nagradzane -  
na wojnie vice versa, 
tylko nielicznym znane. 

W krytycznych sytuacjach rozbrat cia a z rozumem. 
gdy rozum nie nad a, to odruch zarz dza, 
z wykorzystaniem ca ego zasobu energii. 
Z autopsji przyk ady znale  umiem. 

Gdy na pocz tku „Po ogi  Warszawy” 
delikatny synek oderwany od mamy, 
nie mia  si y podnie  worka soli, 
teraz, gdy n dza osi gn a dno, 
na plecach rannego d wiga to chuchro. 
Nie chce, by kolega wpad  do okrutnej niewoli. 
Koszmar! Krew ciek a z g owy, nogi kopa y - 
trzeba by o biec szybko, bo kule k sa y. 

Ostatnie dni. Z ty u Warszawa p on ca. 
„Królowa rzek” te  nas nie rozpieszcza. 
Woda zimna, wstr tna piana i nurt ywy. 
Motylek by rozgrza , lecz kto si  wychyli 
szybciej dojdzie na dno, ni  do Eldorado, 
które nie takie pi kne wkrótce si  okaza o. 

Cicho i wolno p yniemy do Pragi, 
dzn abk , w mokrym ubraniu i boso. 

Hurra! Brzeg! Wynurzam si  z wody, prawie nagi 
z baga em prze . Dzi ki Bogu, e si  uda o. 
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Patrol sanitarny „Angora” Batalionu „Be t”, dowodzony przez 
Wier  Dudzi sk  – pseud. Angora. Wspó dzia  z batalionem 
„Golski” podczas zdobywania „Ma ej Pasty”. „Ma  Past ” 
nazywano stacj  telefonów przy ulicy Piusa XI nr 19 (obecnie 
ul. Pi kna), o któr  od po owy sierpnia toczy y si  ci kie 
walki. Po ca odziennym szturmie zosta a ostatecznie zdobyta 
w nocy 22 sierpnia 1944 roku. 
Obraz namalowano ze zdj cia przedstawiaj cego dziewcz ta 
z patrolu „Angora” w dzie  po udanej akcji, na podwórzu ka-
mienicy przy ulicy Mokotowskiej. Stoj  od prawej szcz liwe, 

miechni te dziewczyny: 
 
Misia Przybylska  – pseud. „Mi ” 
Izabela Sztosówna  – pseud. „Ry ” ( ona prof. 

Zachwatowicza) 
Alina K opotowska  – pseud. „Pantera” (Wydz. 

Architektury) 
Barbara Przygodzka  – pseud. „ abka” 
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4.3. Dziewczyny w Powstaniu 

 
Na obrazie dziewczyny z tamtych dni 

 na pierwszym planie - na drugim ruiny. 
Sanitariuszki z batalionu „Be ta” - 
ogólnej tragedii nie oddaj  ich miny. 
 

Emanuje z nich rado , zadowolenie - 
dzisiaj „Ma a Past ” zdoby  si  uda o. 
Nie przysz o atwo - trwa o trzy tygodnie. 
Ratowa y rannych - szcz cie, e wysz y ca o, 
 
Padaj  pytania, jak prze y wojn , 
Co potem robi y? „Misia” zgin a wkrótce, 

abka” jako lekarz pracuje w Kanadzie, 
Dwie architektki s  z nami w kontakcie. 
 
To wiat miniony. Dziewczyny by y inne. 

za si  w oku kr ci, gdy wraca wspomnienie. 
Pami  o dniach szalonych nieco si  o ywia, 
przejmuje je drugie, trzecie pokolenie. 
 

 

 



99 

 

 

 
czniczki z batalionu „Gustaw” podczas ostatnich dni obrony Starego 

Miasta. Jaki czeka je los? (zb. MPW) 
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Sanitariuszka Ma gorzatka 

 

 

Krótkie pro ciutkie s owa i melodia. 

Ho d sanitariuszkom w adnej piosence. 

Ofiarne dziewczyny  ratowa y rannych. 

Wspomnienie o nich chwyta mnie za serce. 

 

Ma gorzatko, panienko z dobrego domu, 

ulubienico mojego batalionu. 

Zawsze z nim idziesz na akcje szalone, 

z urokiem, fantazj  w te dni sierpniowe. 

 

Ofiara tych dziewcz t oddaj cych ycie, 

um czonej Ojczy nie godna pami ci wiecznej. 

Oby prze y! My z nadziej  na pokój 

powiemy: „to by o i nie powtórzy si  wi cej”. 
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Kuzynka Basia, zgin a w gruzach kamienicy przy ul. Ho ej 9 (zb. w .) 

 

 
Podwórze kamienicy przy ul. Ho ej 9 o wietlone flar , grobowiec rodzinny 
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Moja ma a dziewczynko z AK 

 

W muzeum na murze wyryte nazwiska, 

przewa nie m odzie y poleg ej d uga lista. 

Gor ce ch opaki, w ród nich dziewczyna mia a, 

z Woli, Ochoty - ró ni - mier  ich zrówna a. 

Wspomnienie o jednej w pami ci zosta o - 

o u miechni tej ma ej pyzie mazowieckiej. 

Bardzo si  broni a gdy odes  j  chciano: 

„umiem biega  szybko, silna jestem, ju  nie dzieckiem.” 

Wnios a du o rado ci i troski zarazem 

o niebezpiecze stwie byli my razem. 

Wierzy a, e ulice pod ostrza em, kana y  

od studziennych podwórek mniej jej zagra y. 

Przeczu a. Zrzucili bomby niemieccy lotnicy. 

Lawina gruzów z obskurnej kamienicy, 

a pod ni  moja ma a dziewczynka z A.K. 

Tragicznie dla niej sko czy a si  wojenna gra. 

 

kuzynce Basi 
 

Jerzy Malczewski 
luty, 2010 r. 
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Atak na Szko  Po arnicz  
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4.4. Fragmenty z Kroniki Dziejów batalionu „Be t” 
 
 
7.08.44 por. „Skiba”: …Przyprowadzono mnie do szpitala po-
lowego na Wspólnej 7. W pó mroku pal cych si wiec i ka-
ganków, w przestrzeni zaduszonej zapachem formaliny, krwi, 
karbolu i wszelkich wyziewów ludzkich, wy oni  si  obraz 
zmaga  s by sanitarnej o reszt ycia ludzkiego. Chirurg zao-
patrzony w prost  pi  do r ni cia drewna amputowa  ko czyny 
rannym bez znieczulenia, bo by o brak ku temu rodków. 
Piel gniarki czyni y w bezgranicznym wysi ku wszystko bez 
wytchnienia, co potrzebne rannemu do przetrwania. Z podzi-
wem i wielkim szacunkiem wspominam lekarzy i piel gniarki. 
Ranni po opatrunku zalegali pokotem pod og  szpitala. 
Przemyto mi ran  na g owie i poszed em do porucznika 
„Be ta”. 
13.09.44 kpt „Wolak” …Atak na Szko  Po arnicz  przy ul. 
Nowy wiat, naprzeciw Muzeum, wyznaczono na godz. 19, 
o zmroku. O godz. 11 dru yna „ uka” otrzymuje rozkaz rozpo-
znania stanowisk niemieckich w Oficynie Nowy wiat 8/10, 
w budynku na lewo od szko y. Przy przeskoku przez podwórko 
otrzymuje strza  w lew  pier  „Jur. „O jak boli” - ostatnie jego 

owa. Wtedy zobaczy em, jak z bramy nr 8 wychodzi m ody 
powstaniec, pseud. „Tafon”, z bia o-czerwon  opask  na r ku. 
Przeszed  spokojnym krokiem podwórko, nie spiesz c si  
odbezpiecza  i rzuca  granaty w zabarykadowane do po owy 
okna parteru, sk d strzelali Niemcy. Nasi skorzystali z tego 
i natychmiast zaj li oficyn . St d wi ksza grupa mia a atako-
wa   Szko  z do u, a mniejsza z ona z 14 ochotników, z da-
chu Szko y. Mieli my przej  z szóstego pi tra wysokiego 
budynku  Monopolu na po ony na tym poziomie dach szko y, 
oddalonej oko o 6 metrów. Nie zapomn  wzruszenia egna-

cych nas czniczek i por. „Ma kowskiego”. Nazywano go 
w plutonie krzykaczem, ale to by  bardzo dobry dowódca. 
Przed akcj  powiedzia : „ani jedna baba nie ma prawa pcha  
si  na drabin ”. Dla czniczki Ireny zrobi  jednak wyj tek, bo 
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Karko omne przej cie po drabinie na wysoko ci szóstego pi tra 
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go uprosi a. Gdy pad  rozkaz, przesuwali my si  okrakiem po 
poziomej drabinie-k adce. Granatów nie wk adali my do 
kieszeni, bo mog y wybuchn . Musieli my trzyma  je w 

kach. Wystarcza o osuni cie d oni, aby zwali  si  w dó  
z wysoko ci szóstego pi tra. Dalej szli my jak najciszej po 
dachu, bez ustalonej kolejno ci. Tylko podchor y „Grot” 
z pistoletem by  zawsze na przedzie - my my mieli po dwa 
granaty, no i jeszcze by  jeden pistolet wspólny z „Dryblasem”. 

czniczki wci gn y drobin  przez okno - nie by o wi c 
odwrotu. S ycha  by o strza y na dole, na klatce schodowej i od 
podwórka. „Dryblas” zosta  ranny w nog . Oparty o cian  
strzela  do Niemca, ukrytego za workami z piaskiem. Nas 
ponios o i po chwili byli my bez granatów. Na szcz cie akcja 
z do u by a udana. Po 30 minutach szko a zosta a zdobyta i - co 
równie wa ne zdobyli my wiele broni. 
Por. ”Skiba”: Dru yn  przed akcj  dopadli w ostatnim 
momencie nieznani mi: m odziutka dziewczyna oraz taki  sam 
ch opiec z karabinem. Do czyli oni do naszych ch opców, a na 
moje protesty odkrzykn li tylko, e maj  bro  i musz  i  
z nami do natarcia. 
3.10.44. W nocy z 2 na 3 pa dziernika przybieg a do nas 

czniczka „Marianna” z wiadomo ci  o kapitulacji. Radio-
stacja „B yskawica” ami cym si  g osem mówi: „Byli my 
wolni przez dwa miesi ce. Dzi  znów idziemy do niewoli. Ale 
Niemcy nigdy nie zdob  Warszawy. Warszawa nie istnieje. 
To, co pozosta o jest stosem gruzów…” Wychodzimy. Na placu 
przed Politechnik  zgromadzi a si  grupa ludno ci Warszawy, 
aby nas po egna . Ludzie p akali. 
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Mo dzierz „Karl Mörser” w wersji na g sienicach i na platformach 
kolejowych 

 
 
18 VIII o 11:30 po raz pierwszy w pó nocny naro nik ogrodu 
Krasi skich uderzy  pocisk niespotykanej si y. Jak si  pó niej 
okaza o, by  to pocisk wystrzelony przez kolejowy mo dzierz 
kal. 600 mm „Karl Mörser”. Wbrew kr cym pogl dom, nie 
by  to mo dzierz wy cznie kolejowy, bo wykonano go równie  
w wersji g sienicowej. By  najwi kszym, jakiego u yto w II 
wojnie wiatowej. Wersja 600 mm zosta a wprowadzona 
w 1942 r. Charakterystyka mo dzierza kal. 600 mm: ci ar 
pocisku prawie 2000 kg, ci ar mo dzierza 132 t., d ugo  16 
m, pr dko  na terenie p askim ok. 5 km/godz., obs uga 100 
ludzi. 
Wg moich wiadomo ci sta  na torach mi dzy Ursusem a Piasto-
wem, a g sienicowy w parku Sowi skiego na Woli. Na pocz -
tku wrze nia pociski zacz y spada  na ródmie cie Po udnio-
we. Zgin o od nich kilkunastu nierzy „Be ta”. 
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Zrujnowane miasto 
 

 
Ruiny kamienic po stronie Dekerta przy Rynku Starego Miasta (zb. 

MPW) 
 

 
Pozosta ci pa acu Krasi skich przy pl. Krasi skich (zb. MPW) 
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Ruiny gmachu Arbeitsamtu (dawne Towarzystwo Kredytowe Ziemskie) 

na rogu Kredytowej i Mazowieckiej (zb. MPW) 
 

 
Ulica Marsza kowska od ul. Piusa XI w kierunku po udniowym (zb. 

MPW) 
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4.5. Wspomnienia i troch  refleksji 

 

W pierwszym tygodniu Powstania przewa a inicjatywa dzia-
 bojowych w mie cie po stronie polskiej. Jednak na Woli, 

szczególnie peryferyjnej, ulica zamar a, nie wida  by o pow-
sta ców. Rzadko przechodzi  patrol, maj cy bia o-czerwone 
opaski na ramionach i dochodz cy do torów kolejowych przy 
ulicy Bema. Na ulicy Wolskiej przy ulicy Staszica i przed 
pa acykiem Michlera wznoszono barykady. Mieszka cy wyku-
wali otwory w murach piwnicznych, przewidywane do szybkiej 
ucieczki Nie wiele si  przyda y, bo fala morderstw ludno ci 
cywilnej szybko przesuwa a si  w tej dzielnicy, od pierwszych 
dni w kierunku centrum. Niemcy wyp dzali ludno  do ko cio-
a  w.  Stanis awa  a  od  7.VIII  równie  za  miasto,  do  

przej ciowego obozu w Pruszkowie. Miejsca masowych 
egzekucji starano si  ukry  przed widokiem t umu, by nie 
wznieci  iskry buntu. Wielu ludzi wymordowali na podwórzu 
Fabryki Franaszka, przy ulicy Skierniewickiej. Masowo palono 
zw oki, z czego powstawa  okropny zaduch. 
Ja, mieszkaniec Woli, mia em szcz cie bra  udzia  w walkach 
w ródmie ciu Po udniowym w Batalionie A.K. „Be t”. Na 
obrze ach naszego rejonu toczy y si  uporczywe walki. Co 
krok spotykali my si  ze zbrodniami zwyk ych niemieckich 

nierzy, czwartego regimentu wschodnio-pruskiego. Na ulicy 
Aleje Ró  Niemcy sp dzili mieszka ców z jednego domu na 
podwórze, rozdzielaj c ich na grupy m czyzn i kobiet z dzie -
mi. Ma y ch opczyk wyrwa  si  mamie krzycz c: „chc  do 
tatusia!”. Przystojny oficer niemiecki wzi  grzecznie ch opca 
za r  i odprowadzi  do mamy. Ch opiec nie dawa  za 
wygran , wyrwa  si  z szeregu i scena si  powtórzy a. Za 
trzecim razem oficer podszed  do matki i z uprzejmym u mie-
chem, wyrazi  zgod  na pozostawienie ch opczyka przy ojcu. 

czyzn odprowadzono na Alej  Szucha i tam rozstrzelano. 
Ch opiec zgin  z nimi. Polski oficer w analogicznej sytuacji 
zachowa by si  inaczej. Ludzkie odruchy obce by y Niemcom. 
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Przedstawiciele PCK: Maria Tarnowska i dr Alfred Lewandowski udaj  

si  na pierwsz  rozmow  z niemieckim dowództwem 
 

 
4.wrze nia 1944 r. Gen. Günter Rohr podczas spotkania z polskimi 

przedstawicielami (zb. NAC) 
 

Na plac przed Politechnik  przybyli parlamentariusze, a nast pnie przeds-
tawiciele Armii Krajowej i w adz cywilnych. Na zdj ciu od lewej Jan Sta-
nis aw Jankowski, ps. „Soból”, delegat rz du na kraj, gen dyw. Tadeusz 
Komorowski, ps. „Bór”, dowódca AK oraz p k. Kazimierz Iranek-Osmec-
ki, ps. „Makary”. 
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Wymowna jest wypowied  Heinza Reinefartha w 1957 roku, 
angielskiemu dziennikarzowi „Illustrated London News”: 
„Zabijano kobiety i dzieci je li znajdowa y si  po stronie 
polskiej w budynkach, które musieli my zniszczy . Ja lubi  
dzieci, jestem ludzkim i religijnym cz owiekiem”. Niemcy 
nagminnie ok amywali przeciwników. Hitler k ama  w polityce, 
SS-mani ydów przed komorami gazowymi a w czasie pow-
stania ludno , obiecuj c spokojne opuszczenie miasta. 
W innej atmosferze, bo w spokoju i bez szykan, odbywa  si  
ko cowy exodus ludno ci po wyga ni ciu powstania i pod-
pisaniu rozejmu. Koledzy, którzy znale li si  w obozie jeniec-
kim w ambinowicach prze ywali szykany, g ównie ze strony 
miejscowej ludno ci. Ja wyszed em z miasta indywidualnie, bo 
co do tego nie by o nakazów, w ostatniej godzinie, ostatniego 
dnia. Niemcy przed yli termin ewakuacji o jeden tydzie . 
Zaskoczy a ich ilo  ludzi, wychodz cych z ruin. Wlekli my si  
Alejami Jerozolimskimi do obozu przej ciowego w Pruszko-
wie, mi dzy kordonem uzbrojonych wartowników. W pewnym 
momencie, tu  przede mn , przeci a szos  grupa m czyzn 
z opatami, którzy powracali z kopania okopów nad Wis . 
Obróci em si  o dziewi dziesi t stopni i wyszed em z nimi 
z kordonu. Sta em si  wolnym cz owiekiem. Po kilkunastu 
minutach siedzia em na dachu zat oczonej kolejki EKD 
w Szcz liwicach. Niesamowity zbieg okoliczno ci. Faktem 
jest, e nierz nie strzeli  mi w plecy. Albo nie zauwa , albo 
by zakiem, bardziej tolerancyjnym. 
By  rannym i unieruchomionym, to tragiczne prze ycie w wa-
runkach braku wszystkiego. Przez zaimprowizowany szpital 
w domu mieszkalnym, mi dzy ulicami Ho  i Wspóln  wielo-
krotnie si  przechodzi o, bo by  to dogodny i wzgl dnie bez-
pieczny szlak komunikacyjny. W zaduchu i w zmroku migoc -
cych karbidówek, operowano ko czyny pi  do r ni cia drew-
na. Pewnego razu, zakrwawionego na twarzy od od amków 
koleg , poprowadzi  do szpitala „Jur”. Przed wej ciem sta  
dryblas w fartuchu, flegmatycznie zaci gaj cy si  papierosem.  
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Powsta cy w szeregu przed opuszczeniem Warszawy (zb. MPW) 

 
 

 
 

Ludno  Warszawy przed opuszczeniem miasta (zb. MPW) 



114 

„Jur” nerwowo nalega , by natychmiast zaj  si  rannym. 
Z gniewem chwyci  go za ko nierz i wyrzuci  ze s owami: „ty 
gnojku, dwie doby operuj  bez wytchnienia, ledwo trzymam si  
na nogach!”. Trzeba przyzna , e piel gniarki zaraz zaj y si  
rannym.  
Akcje powsta cze charakteryzowa  uporczywy heroizm. 
Z licznej grupy bohaterów wymieni  przewodniczki kana owe, 
telefonistki z „Eski”, obro ców barykad, roznosicieli pism, 

 sanitarn . „Eska” odbiera a meldunki i informacje ze 
Sk adnic na Ochocie, Mokotowie i ze sk adnic powiatowych, 
przekazuj c je do g ównej Sk adnicy Meldunkowej Okr gu 
Warszawskiego, zlokalizowanej na ulicy Jasnej nr 1. Ko o 
domu o tym samym numerze zbudowali my barykad -przekop, 
wspólnie ze zgrupowaniem „Kili ski”, stacjonuj cym po 
drugiej stronie Alej. Budow  rozpocz to 7 sierpnia, a osta-
tecznie, dzie o sztuki in ynierskiej, zako czono 14 sierpnia. 
Stale trzeba by o j  broni  i rekonstruowa . By o to nasze 
zadanie jak i kierowanie jednostronnym ruchem. Trudno 
przeceni  jej znaczenie. Od pocz tku przechodzi o przez ni  
du o ludzi, a by o ich jeszcze wi cej po kapitulacji Starówki i 
Powi la. Przed jej wykonaniem gin li ludzie, przebiegaj cy 
szerokie Aleje. 
Gdy upada a Starówka pomagali my wychodzi   uciekinierom 
miertelnie utrudzonym i cuchn cym ciekami kana owymi. Po 

zaczerpni ciu wie ego powietrza, nast pn  reakcj  by o zdu-
mienie widokiem szyb i firanek w oknach. Wkrótce to znik o 
po lawinie ognia skierowanej na ródmie cie. Szli do wzgl -
dnie niezniszczonej wówczas dzielnicy. 
Z rozpocz ciem budowy barykady czy mnie takie wspom-
nienie. Zgrupowano nas w piwnicach gor cego po po arze 
domu w Alejach nr 17. Podobno w celu ataku na niemieck  
twierdz  -  budynek  BGK.  Panowa a  cisza  i  wszyscy  byli  zde-
terminowani. W tpi , czy napisa bym te s owa, gdyby nast pi  
ten atak. Gdy teraz mijam budynek BGK nie wyobra am sobie 
dostania  si   do  niego przez wysokie okna, w dzie , bez 
drabin 
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Wystrza  z mo dzierza „Karl” (zb. niem.) 
 

 
Bank Gospodarstwa Krajowego na rogu Al. Jerozolimskich i Nowego 

wiatu, który sta  si  niemieck  twierdz  – widok z powsta czego punktu 
obserwacyjnego.  
 
Nieprzyjaciel przez ca y czas Powstania prowadzi  st d nieustanny ostrza  
polskich placówek w Al. Jerozolimskich i okolicy (zb. MPW).  
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i narz dzi tn cych. Na szcz cie przyszed  rozs dny rozkaz bu-
dowy barykady. Przeszkadza y w tym strza y padaj ce z czo gu 
na mo cie Poniatowskiego. Jeden pocisk wybuch  bardzo blisko 
i og uch em na tydzie . Tej nocy prac  przerwano. 
Wyczynem by o zdobycie w ródmie ciu Po udniowym „Ma ej 
Pasty” przy ulicy Piusa 11, w nocy z 21 na 22 sierpnia. Doko-
na  tego Batalion „Golski”, bior c je ców i zdobywaj c du o 
broni.  Batalion „Be t” wzi  w tej akcji skromny udzia , dele-
guj c do akcji 5 swoich sanitariuszek. 
Charakterystyczn  cech  naszych akcji by y bohaterskie wys-
koki i determinacja, a niemieckich profesjonalizm i nie oszcz -
dzanie amunicji. Byli my s abo przygotowani materia owo do 
konfrontacji z najlepiej wy wiczon  armi wiata i uzbrojon  
„po z by”. Po Stalingradzie byli zaprawieni w walkach. Grotes-
kowe by o nasze stanowisko w sklepie na rogu Brackiej i Alej, 
gdzie dzisiaj jest apteka, oddalone kilkadziesi t metrów od 
BGK. W oknach BGK by y worki z piaskiem i Niemcy obser-
wuj cy nas przez bezpieczne lornetki. Nas zas ania  papier 
pakowy zwisaj cy w wysokich oknach. Niedaleko sta  wrak 
samochodu ci arowego. W nocy 23 sierpnia podczo ga  si  do 
niego „Pol”, znajduj c w nim sporo konserw. Po wojnie, 
w relacji ppor. „Antka” wyja ni o si , e jego pluton zniszczy  
wcze niej samochód i wybi  za og . Zabra  tylko bro  i amu-
nicj . Respekt Niemców dla nas by  nawet zaskakuj co wysoki. 
Bali si  niewoli z uwagi na zemst . St d samobójstwa i ofice-
rowie strzelaj cy do swoich nierzy, gdy chcieli si  podda . 
Po pierwszym tygodniu wrze nia, zacz a spada  na ródmie -
cie lawina pocisków oraz bomby. Pocisk mo dzierzowy „Karl” 
robi  kratery w jezdni o rednicy 30 metrów. Od jednego pocis-
ku na ulicy Ho ej 28 w pobli u naszej kwatery zgin o kilku-
nastu nierzy batalionu „Be t”. 
W po owie wrze nia snuto plany przyj cia z pomoc  walcz -
cemu Powi lu. Nawet by o troch  broni. Trudno ci logistyczne 
by y wa  przeszkod . Jak poradzi  sobie z dostaw  odpo-
wiedniej  ilo ci  ywno ci, medykamentów, noclegów. Byli my 
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Sanitariuszki i czniczki, dziewcz ta z barykad i warszawskich kana ów 
id  razem z powsta czym wojskiem do niewoli niemieckiej. B  z nimi 
dzieli  los je ców wojennych w niemieckich stalagach 
 

 
Cho  pokonani w nierównej walce, na przekór Niemcom szli z podniesio-
nym czo em, oczyszczeni, ogoleni i wyprostowani. egna a ich postrz -
piona flaga bia o-czerwona, powiewaj ca do ostatnich dni na Dworcu 
Pocztowym, niezdobytej powsta czej reducie 
 
 

Exodus powsta ców do obozów jenieckich (zb. MPW) 
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partyzantk  miejsk  i na tak  by o nas sta . Organizacja sta a 
jednak na wysokim poziomie. Dzia a prasa, poczta, s ba 
zdrowia, uruchamiano studnie. 
W nocy z 2 na 3 pa dziernika otrzymali my wiadomo  o kapi-
tulacji.  
 
 

4.6. Pos owie 
 
Powojenne „ ycie na nowo” i odbudowa stolicy oderwa o 
szcz liwców, którzy prze yli wojn , od wspominania dni 
walki. W ród m odej generacji du e by o zapotrzebowanie na 
normalno . Musia o min  pó  stulecia, nast pi  prezydentura 
Lecha Kaczy skiego i zorganizowanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego, aby w spo ecze stwie, u s dziwych kombatan-
tów i ich wnuków z now  si a od a pami  o powstaniu.  
Dzieje Batalionu „Be t” wypadaj  typowo. Bardziej spektaku-
larne s  dzieje batalionów „Zo ka” i „Parasol”. Pod tym wzgl -
dem s  porównywalne do pobliskich zgrupowa  „Kili ski”, 
„Golski”, „Iwo”, „Sokó ” i innych. Ale w przeci tno ci, a wi c 
w powszechno ci, tkwi co  niezwyk ego. „Dzieciaki” ze ród-
mie cia - dziewcz ta i ch opcy stan li odwa nie naprzeciw 
do wiadczonej armii wracaj cej po walce na wschodzie. 
Jak e pasuj  do nich s owa wieszcza Juliusza S owackiego: 
„W wielkich czasach rodz  si  wspaniali ludzie”. 
 
Dzi kujemy Opatrzno ci, e godnie i ca o prze yli my powsta-
nie i teraz w s dziwym wieku zachowali my pami  o tamtych 
czasach. Spe nili my nasz obowi zek. 

 

(Jest to ostatnia strona ksi ki „Dzieje Batalionu A.K. Be t”) 
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Pierwszy po wojnie strze ony wjazd na Teren G ówny Politechniki 

odbywa  si  przez portierni  od ulicy Koszykowej 
 

 
Przy obecnych wjazdach na teren znajduj  si  tablice informuj ce 

o usytuowaniu budynków 
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5. Powojenna odbudowa Politechniki w latach 
1946-1952 

Po wojnie powrót Warszawiaków do normalno ci przebiega  
spontanicznie. yli w trudnych warunkach zrujnowanego mias-
ta, przy ogromnych brakach. Ca y kraj bra  solidarny udzia  
w odbudowie stolicy, tworz c FOS. Tempo jej by o ewenemen-
tem wiatowym. 
W wyniku walk powsta czych, po arów i pó niejszych wybu-
rze , Politechnika Warszawska na terenie g ównym, zosta a 
bardzo zniszczona. Jeszcze nie sko czy a si  wojna, gdy zacz -
to usuwa  zwa y gruzu. Najpierw przyst piono do odbudowy 
stosunkowo ma o zniszczonej Nowej Kre larni. Z robotami 
instalacyjnymi wkroczy a prywatna firma prof. Mieczys awa 
Nierojewskiego. 
 
5.1. Gmach Technologii Chemicznej 
 
Prywatna firma Józef Kamler i Syn wygra a przetarg na wyko-
nanie w nim robót instalacyjnych. Energicznie kierowa  ni  syn 
Witold, który powróci  z pi cioletniego pobytu w Oflagu. By a 
ona znacznie wi ksza od firmy profesora Nierojewskiego. Zos-
ta em kierownikiem robót instalacyjnych w gmachu Technolo-
gii Chemicznej.  
Z wykszta cenia by em mechanikiem, Wawelberczykiem, a w 
roku 1946 in ynierem pierwszego stopnia. Braki materia owe, 
ludzkie i dokumentacyjne by y powszechne. Mimo to, prace 
posuwa y si  szybko, bo pracowano z du ym zaanga owaniem. 
Odnajdywano sporo materia ów w poniemieckich magazynach 
lub, jak to si  teraz mówi, „rekultywowano” je z dawnych 
instalacji. Brakowa o kszta tek gwintowanych do rur gazowych 
„bia ych i czarnych”. Uzyskiwano je odkr caj c z pogi tych rur 
z wysypiska na terenie. Radiatorów eliwnych by a na miejscu 
dostateczna ilo , z pozosta ci jednorurowej instalacji c-o. 
Rozkr cano  je  na  pojedyncze elementy, by wymieni   mi dzy 



121 

 
 
 

 
Gmach Technologii Chemicznej Politechniki  

Warszawskiej – stan przed 1939 r. 
Przed g ównym wej ciem pomnik I. Mo cickiego (zb. MP) 

 
 
 

 
Gmach Technologii Chemicznej – stan obecny 
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nimi uszczelki na nowe. By o to potrzebne, poniewa  przesz y 
przez ogie . W trakcie pó niejszych powojennych remontów 
wymieniono eliwne radiatory na stalowe konwektory. S  one 
mniej odporne na korozj . W ci gu pó wiecznej eksploatacji 
pojawia y si  ju  na nich przecieki. Wykonano teraz dwuru-
rowy system c-o, z wymuszon  cyrkulacj . Par  grzejn  dopro-
wadzano kana ami z odleg ej kot owni do wymiennika ciep a 
parowo-wodnego, wstawionego do podziemia. Wraz z przy -
czeniem wszystkich budynków do elektrociep owni, zamienio-
no instalacje c-o na zamkni  ci nieniow . 
Do nowej instalacji kanalizacyjnej potrzebne by y rury ka-
mionkowe i o owiane. Porcelanow  bia  kamionk , rednicy 
3”, sprowadzono z Czechos owacji. Wykonano z niej piony. 
Poziome w pod ogach podej cia robiono z rur o owianych, 
rednicy 2”. By y stosunkowo d ugie, gdy  sto y laboratoryjne 

sta y najcz ciej po rodku sal. Trzeba by o je rozwija  z kr -
gów, wyprostowywa , i w razie potrzeby czy  w sposób mi -
dzy spawaniem, a lutowaniem twardym. Unikano jednak tego, 
by nie ryzykowa  zacieków na stropach. Kanalizacja zda a 
egzamin. Moja wizja lokalna po 65 latach nie odkry a zacieków 
w stropach. Wspomnienie wywo  widok br zowych, kamion-
kowych  zlewów laboratoryjnych, które jeszcze wstawiali moi 
robotnicy. Do dzisiaj s  te  przy nich ostrze enia, by nie wyle-
wa  do kanalizacji zwi zków rt ci, niszcz cych rury o owiane. 
Korytarzami co kilka metrów przebiega y p ki pionowych rur, 
doprowadzaj cych ro ne media - woda, gaz, tlen, spr one po-
wietrze oraz pró ni . By y pomalowane na ró ne kolory celem 
atwego rozpoznania. Agregaty i zbiorniki z nimi zwi zane 

sta y w podziemiu. Tylko fragmentarycznie odtworzono ten 
scentralizowany system. W czasie aktualnej wizji nie by o po 
nich ladu. Kierownicy zak adów przeszli na systemy zdecen-
tralizowane. 
W laboratoriach chemicznych wa  rol  odgrywaj  digestoria. 
Wentylowano je przep ywem powietrza, pobudzanym palnika-
mi gazowymi Bunsena, wstawionymi w kana y wyci gowe. 
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Postument, na którym przed wojn  sta o popiersie prof. Ignacego 

Mo cickiego 
 

 
Przedwojenny odlew popiersia prof. Ignacego Mo cickiego, nie 

odnalezionego po wojnie (zb. MP) 
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Niebezpieczne i nienowoczesne rozwi zanie zast piono nisko-
ci nieniowymi wentylatorami wyci gowymi na dachu. Post p 
w tym zakresie wymusi y przepisy BHP, zwi kszaj ce wyma-
gania co do komfortu powietrza w laboratoriach. Obecnie czyn-
ne s  instalacje wentylacji mechanicznej, nawet z klimatyzacj  
w niektórych laboratoriach. 
Obecnie powi kszy a si  instalacja elektryczna. Za ono do-
mofony i system zabezpieczenia przeciwpo arowego. Budynek 
nie jest monitorowany. 
Na skwerku przed wej ciem do Gmachu Technologii Chemicz-
nej przymocowano do przedwojennego postumentu tablic  ku 
czci poleg ych profesorów, pracowników i studentów w czasie 
okupacji i powstania. Przed wojn  sta o na tym postumencie 
popiersie prof. Ignacego Mo cickiego. Znikn o w sposób ta-
jemniczy. By y pog oski, e Niemcy je przetopili lub, e zosta o 
zakopane. 
W kot owni du o by o wysokiej jako ci azbestu kaukaskiego po 
zdj tej izolacji. Szkodliwe jego dzia anie nie by o wtedy zbyt 
znane. My na szcz cie wykonywali my izolacj  z waty szkla-
nej lub we ny lowej. G adk  jej pow ok  dawa a mieszanina 
gipsu z wod  i klejem stolarskim. Wiele zmieni  SPEC dostar-
czaj c gor  wod  do w ów ciep owniczych. Instalacje sta y 
si  zamkni tymi, ci nieniowymi. Przed grzejnikami montowa-
no w ga zkach zw ki reguluj ce przep yw . 
By em wiadkiem przykrego zdarzenia. Otó  pewnego razu 
zajrza  przez okno do pakamery niepozorny cz owiek z zapy-
taniem, czy który  z robotników nie zechce zmontowa  gazo-
wego piecyka k pielowego. Pakamera znajdowa a si  poni ej 
poziomu terenu. Z kilkoma ch tnymi wygramoli  si  gruby 
majster Jan Majewski. D ugo pertraktowali, a  on w ko cu 
machn  r  na po egnanie i wi cej ju  go nie zobaczy em. 
Okaza o si , e podczas wizyty w Polsce Anny Pauker, rumu -
skiej minister spraw zagranicznych, zakwaterowanej w Pa a-
cyku My liwieckim, wybuch  gazowy piecyk k pielowy, nisz-
cz c ciank  dzia ow . U.B. rozpocz ledztwo, dopatruj c si  
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Pracownicy fizyczni przedsi biorstwa instalacyjnego (zb. w .) 

 

 
Personel techniczno-administracyjny przedsi biorstwa. Od lewej: technicy 
Dwornik i Kwapisz, kierownik nadzoru in . Jan Mieszkowski, sekretarka 

Ludmi a Syrkiewicz, kierownik Biura in . Jerzy Malczewski (zb. w ) 
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sabota u. Szybko s dy ferowa y srogie wyroki, ka demu, kto 
mia  jak kolwiek styczno  z piecykiem, zwykle oko o dziesi -
cioletnie. Siedzia  wi c monter, siedzia  mój majster, bo go po-
leci , in . elektryk kierownik nadzoru i kuriozalnie, w ród kilku 
innych, znalaz  si  doro karz, który przewióz  piecyk z Bagna. 
Podczas prac w budynku Technologii Chemicznej nast powa y 
szybkie zmiany spo eczne i polityczne w Polsce. Do przedsi -
biorstw uspo ecznionych wprowadzono akordowy system plac. 
In ynier Witold Kamler dobrze wyczu  istniej  koniunktur , 
a raczej jej brak dla firm prywatnych i mimo, e jego firma by a 
w stanie rozkwitu, zlikwidowa  j . Bardzo tanio komisyjnie 
przekaza  Politechnice sprz t, narz dzia, materia y i co by o 
najwa niejsze, kilkunasto osobowa za oga fachowców równie  
do niej przesz a. 
Ja jakby automatycznie, sta em si  organizatorem i kierowni-
kiem powstaj cego przedsi biorstwa o nazwie „Biuro Odbu-
dowy Politechniki Warszawskiej - Instalacje Sanitarne”. Zmia-
na organizacyjna nie spowolni a post pu odbudowy Gmachu 
Technologii Chemicznej. W nowych warunkach organizacyj-
nych zwi kszy  si  personel o dwóch techników do pomiaru 
robót akordowych, zaopatrzeniowca, magazyniera i sekretark . 
Moim zast pc  zosta  pan Stanis aw Mucha, o którym dalej 

dzie jeszcze mowa. Rektor Edward Warcha owski uzasadnia  
sw  decyzj  nast puj cymi korzy ciami: du  dyspozycyjno -
ci  w asnego przedsi biorstwa, niskim kosztem robót bez 
narzutów i p ynnym przenoszeniem robót z jednego budynku 
do drugiego. Obok naszego, istnia o podobne mniejsze biuro 
elektryczne Politechniki, pod kierownictwem in . Dobies awa 
Dajkowskiego, zatrudniaj ce kilku elektryków. 
 
5.2. Biuro Odbudowy 
 

atwe by y kontakty z administracj  Politechniki. Cechowa a je 
yczliwo  i ywe zainteresowanie post pem robót. Pocz tko-

wo administracj  tworzy o  kilka  osób urz duj cych  na  
pierw- 
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Czerpnia powietrza (nieczynna) na podwórzu Chemii, pami taj ca czasy 

carskie 
 

 
Pomnik ku czci batalionu „Golski”, który walczy   w czasie Powstania na 

Terenie G ównym 
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szym pi trze domu mieszkalnego, przy ul. Lwowskiej 7. 
Wszystkim kierowa  Rektor prof. Edward Warcha owski. Do 
kadry nale eli: dyr. Antoni B ejewski, pani kwestor Sabina 
Wojcieszak, intendent  Tadeusz Jab ski. 
Rektor by  osobisto ci  powszechnie bardzo szanowan . Rzad-
ko z nim rozmawia em. We mnie m odym, dwudziestotrzy-
letnim cz owieku budzi  respekt. Szczup y pan z rudymi w sa-
mi, o ch odnym spojrzeniu, z iskierkami weso ci i z laseczk , 
pojawia  si  na terenie i placach budowy bardzo wcze nie. 
Rozmawia  ch tnie i d ugo z pracownikami placowymi, zasi -
gaj c u nich naj wie szych wiadomo ci. Finanse by y w jego 

kach i pod tym wzgl dem nie by o zahamowa . Portierzy 
i placowi odgrywali du  rol . Stanowili element rewolucyjny, 
zaanga owany politycznie. Modne by y wówczas du e zebra-
nia, na których panowa a krytyka i samokrytyka. 
Cz sto styka em si  z kierownikami zak adów interesuj cych 
si  szczegó ami wyposa enia swych laboratoriów.  
Do nich nale eli m ody, który dopiero co wróci  ze Stanów 
Zjednoczonych - wówczas jeszcze dr in ., Janusz Ciborowski, 
in . Andrzej Górski, in . Maciej Na cz. Wówczas nie wyobra-

em sobie, e wyrosn  na znakomito ci w wiecie techniki 
i nauki. Stara em si  spe nia  ich yczenia. 

ównym projektantem by  in . arch. Józef Ufnalewski. Jego 
pomys em by o wykonanie attyki na dachu Gmachu G ównego. 
Wielki gmach uzyska  lepsze proporcje, gdy  jest stosunkowo 
niski. Skryty zosta  nieco wietlik, wygl daj cy z daleka jak 
szklarnia. By em wiadkiem jak starannie dobiera  koloryt 
Ma ej Auli. Pomys  Wydz. Arch. namalowania na jej cianach 
alegorycznych postaci, symbolizuj cych wiedz , m dro  i inne 
muzy jako  nie przeszed . Prof. Ufnalewski by  te  projektan-
tem nowego Gmachu Techniki Cieplnej. 
Ja by em autorem wi kszo ci projektów instalacyjnych dla 
odbudowywanych budynków. Do najwi kszych nale y pro-
jekty instalacji w Gmachu G ównym, Chemii, Fizyki, Techniki 
Cieplnej, Mieszkalnym. Wynika o  to  z  pilnej  potrzeby  doku- 
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Widok frontu Gmachu G ównego zniszczonego podczas Powstania 
(zb. MP) 
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mentacji przy szybkim post pie prac z jednoczesnym uwzgl -
dnianiem ycze  u ytkowników. Tylko wentylacj  wyci gow  
w budynku Chemii zaprojektowa  in . Bohdan Chybowski. 
Pocz tkowo w adze nie zatwierdza y projektów, zacz y od Bu-
dynku Techniki Cieplnej. 
Wracaj c do tematu kadry technicznej, to nale y wymieni  in . 
arch. Czes awa Duchnowskiego, sprawuj cego nadzór budo-
wlany. Jego wspó pracownikami byli in ynierowie Wac aw 
Bulaszewski i Antoni Michalski. 
W budynku Technologii Chemicznej pracowali niezapomniani 
profesorowie jak Józef Turski, Józef Zawadzki, Tadeusz 
Urba ski, Kornel Weso owski, Tadeusz Mi ob dzki, Janusz 
Ciborowski, Stefan Weychert.   
 
5.3. Odbudowa Gmachów Chemii, Fizyki i innych 
 
Po zako czeniu prac w Gmachu Technologii Chemicznej, wo-
bec coraz wi kszych zada , przyjmowano rzemie lników 
z zewn trz, powi kszaj c i tak liczny ju  zespó . Sta y w kolej-
ce do odbudowy budynki Chemii, Fizyki i inne, a Gmach 

ówny by  jeszcze w niej daleko. Najwi kszym w ród nich 
by  budynek Chemii. 
Dzi ki niezast pionej inwencji Stanis awa Muchy, zaniecha-
li my bzdurnego ukrywania w Technologii Chemicznej rur 
i armatury pod digestoriami, lecz poprowadzili my je na zew-

trz. Ich funkcj  rozró nia o si  kolorami. Powietrze z diges-
toriów odprowadza y prostok tne, ceramiczne kszta tki, skryte 
w cianach. Na dachu grupowo je przy czano do jednego 
wentylatora wyci gowego. Planuje si  obecnie unowocze ni  
system wentylacji w sposób podobny, jak to zrobiono w Gma-
chu Technologii Chemicznej. 
Gmach Chemii stawia  du e problemy materia owe. Ogromn  
ilo  ceramiki laboratoryjnej zapewni y Zak ady Ceramiczne 
w Zi bicach. Dokona y tego z wielkim zaanga owaniem, trak-
tuj c  jej  dostaw   jako  spraw   priorytetow .  Staczano  ro ne 
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heroiczne batalie dla zdobycia grzejników i rur. Robotnicy, 
w czynie partyjnym przed wi tem pa stwowym, roznie li 
grzejniki po wszystkich pi trach Gmachu Chemii. Nie funkcjo-
nowa y wtedy jeszcze windy. Oszcz dno  czasu i kosztów 
by a znaczna. 
Zaskakiwa a mnie ilo  czerwonych krawatów, noszonych oka-
zjonalnie przez pomocników. Fala nowej ideologii dotar a do 

odych. Stosowano dwójkowy system pracy – rzemie lnikowi 
pomaga  pomocnik. 
O wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, która w Gmachach 
Chemii, Fizyki i G ównym by a wykonana, mo na generalnie 
powiedzie , e obecnie nie istnieje. Albo nie jest wykorzysty-
wana, albo zosta a rozebrana. Gdzie  znikn y tony cennej bla-
chy cynkowej lub elaznej ocynkowanej, grubo ci 1-1,5 mm. 
Na pocz tku po zmontowaniu by a uruchamiana w gmachu 
Chemii. Moja wizja lokalna w roku 2012 nie odkry a adnych 
jej ladów. Stoj  jeszcze na podwórkach dwie czerpnie, pami -
taj ce czasy carskie. Podobnie jest w Gmachu Fizyki. W Gma-
chu G ównym by o kilka instalacji wentylacyjnych - do pionu 
audytoriów, do kru ganków na przyziemiu i do Ma ej Auli. 
Gdy ostatnio dokonywano w niej remontu, nie wiedziano, e 
w jej wysokim stropie ukryte s  kana y wentylacyjne z wylota-
mi za lampami.  
Jezdni  mi dzy budynkami Chemii i G ównym przebiega rura 
kanalizacyjna, odprowadzaj ca cieki z Politechniki do 
kolektora na ulicy Polnej. Musieli my zrobi  g boki wykop, 
by usun  rozro ni ty korze  we wn trzu rury. Zatka  on 
ca kowicie przep yw. Podobno odnotowano te  tak  awari  
pó niej. 
We wszystkich gmachach roboty budowlane wykonywa y ró -
ne przedsi biorstwa pa stwowe. 
 
5.4. Gmach G ówny  
 
Jego odbudowa stanowi wa ny rozdzia  w historii Politechniki. 
By  w gruzach, gdy wrza y  prace  na  Chemii,  Fizyce  Aerody- 
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Widok balkonu w audytorium na pierwszym pi trze wykonanego dla 
poprawienia estetyki wn trza. Pomys  pana St. Muchy podchwycony 

przez in . arch. Cz. Duchnowskiego 
 

 
Bardzo udana kompozycja posadzki Du ej Auli z pot uczonego marmuru wg 

projektu in . arch. Cz. Duchnowskiego 
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namice i w innych obiektach. Sta  wypalony, nie zadaszony, ze 
zrujnowanymi stropami od drugiego pi tra i ziej cy pustk  
wypalonych okien. Na ca ej wysoko ci zrujnowany by  pion 
audytoryjny wybuchem goliata. Niespodziewanie nagle odbu-
dowa Gmachu G ównego dozna a ogromnego przyspieszenia 
wskutek decyzji rz du, zorganizowania w nim jesieni  1948 
roku Kongresu Zjednoczeniowego PZPR. Wykonawcom narzu-
cono niesamowicie krótki termin, oko o dwu miesi czny, dla 
przygotowania gmachu do kongresu. Partii chodzi o o pomiesz-
czenia do drugiego pi tra przy Auli oraz szatni . Przyj li my 
zasad  wykorzystania tego, co prowizoryczne do tego, co 
w przysz ci b dzie sta e. Pracuj c dzie  i noc  opracowano 
szkicowy projekt prowizorycznej instalacji grzewczej. Dwa 
kot y ECA IV ustawiono na przyziemiu jak i pompy, w pobli u 
Auli. Jako komin wykorzystano kana  wentylacyjny w murze, 
którym przed wojn  przet aczano ciep e powietrze do sali. 
Równie  instalacj  wodoci gowo-kanalizacyjn  wykonano 
w trybie awaryjnym, ale na swoim sta ym miejscu. Jako 
przedstawiciel w adzy kontaktowa  si  z nami Anatoli Fejgin, 
wysoki funkcjonariusz Urz du Ubezpiecze stwa. Nie by o dla 
niego rzeczy niemo liwych. „Ilu wam potrzeba ludzi, stu, 
tysi c?”. Nast pnego dnia przyprowadzono do pomocy kilkuset 
wojennych je ców niemieckich. Byli zbiedzeni, przed ch odem 
ochraniali si   papierem z worków po cemencie. Ich ilo  tak 
nas zaskoczy a, e brakowa o dla nich narz dzi, a do kucia 
jednego otworu stawiano dwóch ludzi. Ka dy rzemie lnik 
dostawa  tylu pomocników, ilu chcia . Na mój apel zg osi o si  
do pracy dwóch dobrych fachowców. W gmachu zapanowa  
ha as kucia grubych murów i szurania je ców drewnianym 
obuwiem. Przy murarzach, elektrykach i instalatorach kr cili 
si  malarze z przygotowan  farb .  
Na trzy dni przed Kongresem zamkni to budynek. Do akcji 
wkroczyli funkcjonariusze s b bezpiecze stwa. Spenetrowali 
budynek, a przede wszystkim kana y. Byli te  w kana ach pod-
czas Kongresu. Na szcz cie obrady odby y si  bez zak óce . 
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Po Kongresie nie by o ju  przerwy w odbudowywaniu Gmachu 
ównego. Najwi kszym frontem prac budowlanych by  pion 

audytoryjny i dobudowane skrzyd o Gmachu. ród em ciep a 
dla instalacji grzewczej by a para z Centralnej Kot owni przy 
Budynku Mechaniki. Prowizoryczna kot ownia z jej kominem 
zosta a po Kongresie zlikwidowana. Potrzebny by  nowy, du y 
komin dla wszystkich gmachów. Z braku fachowców budow-
nictwa przemys owego w Warszawie sprowadzono ze ska 
fachowców z kierownikiem in . Szornelem. Po wybudowaniu 
komina in . Szornel pracowa  na Politechnice, a  do emerytury. 
Komin wykonano bardzo starannie. Cho  nie jest ju  potrzeb-
ny, stanowi on wietny pokaz budownictwa  przemys owego 
dla studentów. Na dole ma rednic  5 metrów. Wewn trz na ca-
ej jego wysoko ci wmurowano klamry. Stanowi charakterys-

tyczny akcent architektoniczny Terenu Politechniki tak, jak 
zewn trzna fasada Gmachu G ównego.  
Po Kongresie wykonano w ca ym budynku wodny, dwururowy 
system centralnego ogrzewania, pompowy o rozdziale dolnym. 
Rury instalacji c-o czono przez spawanie z braku kszta tek 
gwintowanych. By a trudno  z ulokowaniem tzw. naczynia 
rozszerzalnego, poniewa  nie ma poddasza. Najwy sze, bardzo 
ma e miejsce, znajduje si  w wietliku. Tam ulokowano dwa 
naczynia o dostosowanych do miejsca kszta tach. Problem 
znikn  po pod czeniu budynku do elektrociep owni. 
Lokalizacja grzejników sprawia a k opot w miejscach repre-
zentacyjnych jak Ma a Aula i szatnia. Rozmieszczano je mo-
liwie „dyskretnie”. Grzejniki w korytarzach montowano niesy-

metrycznie  w  stosunku  do  okien,  bli ej  pionów.  In .  arch.  
Czes aw Duchnowski by  w pierwszej chwili oburzony, ale go 
przekona em, argumentuj c oszcz dno ci  rur, mniejszym 
nara eniem na wy amywanie i sloganem Tuwima, e symetria 
jest estetyk  idiotów. 
Z czasem zast piono radiatory eliwne w kru gankach i toa-
letach na konwektory stalowe. Zyska a estetyka kosztem d -
szej trwa ci eliwnych. 
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Wentylacja i klimatyzacja w Gmachu G ównym stanowi  nie-
rozwi zany problem. W trakcie odbudowy wykonano je lokal-
nie dla przyziemia kru ganków Du ej Auli, Ma ej Auli i audy-
torium. Nie uruchamiano ich jednak, uwa aj c, e kubatura jest 
tak du a, e niewielkie ma to znaczenie. Pó niej zapomniano 
o niej tak dalece, e 15 lat temu remontuj c Ma  Aul , nie 
wiedziano o blaszanych kana ach wentylacyjnych i ich wylo-
tach, znajduj cych si  w grubym kasetonowym stropie. Obec-
nie u ytkownicy skar  si  na brak wentylacji w salach wyk a-
dowych i nie tylko, w których kana y wentylacyjne zasypano 
w czasie powstania gruzem, a potem zamurowano. Rzetelne 
pomiary jako ci powietrza dostarczy yby materia  do podj cia 
kroków do poprawy sytuacji. 
Po rodku posadzki w Auli zmontowano kratk ciekow . 

dzono, e b dzie u yteczna do odprowadzania wody cieko-
wej u ytej do zmywania posadzki. Przy obecnym zmechanizo-
wanym sprz cie problem ten nie istnieje. Z czasem rur  kanali-
zacyjn  z pewno ci  zatkano i na to miejsce wstawiono pod-
staw  do mocowania choinki wi tecznej. Sta a si  niepotrzeb-
na, odk d choinki umieszcza si  na balkonie. W omawianym 
miejscu jest zdejmowana p ytka drewniana, która z czasem 
ulegnie zniszczeniu. 
Na pilastrach kru ganków na parterze znajdywa y si  liczne 
tablice upami tniaj ce wa ne zdarzenia w Politechnice i ludzi. 
Wymieni : 

- informacj , e na pierwszym pi trze wy ej, pracowa  
sztab gen. Hallera, gdy bolszewicy w dwudziestym roku 
zbli ali si  do Warszawy, 

- wiadomo , e w roku 1948 odby  si  w Auli Kongres 
Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej, 

- wzmiank  o Franciszku Zubrzyckim (pseud. „Ma y Fra-
nek”). By  studentem Politechniki i dowódc  pierwszego 
oddzia u Armii Ludowej. W czasie drugiej wyprawy sa-
bota owej zgin  w Tomaszowie Mazowieckim. 
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Tablice te obecnie zdj to, a zawieszono upami tniaj ce mani-
festacje studenckie z lat 1905, 1956 i marcowe 1968 oraz po -
wi cone Solidarno ci. 
 
5.5. Nadzwyczajny pan Stanis aw Mucha 
 
W du ych rodowiskach znajduj  si  ludzie, o których pami  
przechodzi w legend , za zas ugi naukowe, dydaktyczne lub 
jako postacie wyj tkowo ekscentryczne. Zna em profesorów 
drzemi cych w swym gabinecie na kanapie, graj cych na 
skrzypcach i te  jednego wyrzucaj cego studentów, si gaj cych  
do skrzyni po kamienie z brudnymi paznokciami. Liczni s  te  
wyj tkowo zdolni pracownicy techniczni, laboranci i inni. 
Pami  o nich nie jest tak d ugotrwa a. O jednym nie zapomn  
z powodu wyj tkowego uzdolnienia technicznego i cech moral-
nych. Mowa o Stanis awie Musze. Cenili go wszyscy od dyrek-
tora do robotnika.  
Pan Stanis aw zosta  przyj ty do Biura jako mój zast pca 
w ko cowej fazie odbudowy Gmachu Technologii Chemicznej. 
Od razu pomóg  mi ogromnie w sprawach personalnych 
i technicznych. Pochodzi  z pozna skiego, mia  niesprawdzone 
rednie wykszta cenie techniczne. W rozwi zywaniu proble-

mów technicznych by  geniuszem. wietnie porozumiewa  si  
z robotnikami swoj  tward  mow  lecz bez wulgaryzmów. 
Zyska  wielu przyjació  w ród profesorów, pracowników nauki 
i dwóch ambasadorów. By  uczciwy i ch tnie pomaga  bezinte-
resownie. Opisa em niektóre jego spektakularne wyczyny 
w Miesi czniku Politechniki Warszawskiej w wydaniu specjal-
nym we wrze niu 1999 roku. Zrezygnuj  wi c powtarzania si . 
Bardzo efektowne by o wykrycie przyczyny g nych strza ów 
wielkiego akumulatora ciep a, zbiornika Rutha, stoj cego w ko-

owni. Po nietrafnych ekspertyzach bezb dnie wskaza  przy-
czyn  tkwi ca w nieodpowiednim ustawieniu w nim grodzi 
i dysz. 
Z mojej por ki wyjecha  do Pekinu sprawowa  nadzór nad 
robotami  instalacyjnymi  w  budowanych  obiektach ambasady 
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polskiej. Tam równie  zab ysn , zdobywaj c autorytet u Chi -
czyków. Wa nym jego osi gni ciem by o uzyskanie od Chi -
czyków pozwolenia na czerpanie wody gruntowej, bardzo g -
bokiej poni ej 100 metrów. Przez Pekin nie przep ywa du a 
rzeka. Chi czycy bardzo chroni  to ród o wody podziemnej. 
Jest ch odna i znakomicie nadaje si  do wykorzystywania 
w lecie, jako medium ch odnicze w rurach sufitowego c-o. 
Dzi ki niej uzyskuje si  komfortow  temperatur  w pomiesz-
czeniach. 
W Chinach zyska  popularno . Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych doceni o jego zdolno ci i wys o do budowy polskiej 
ambasady w Ankarze. Tam mi dzy innymi usprawni  centralk  
z wewn trzn  sieci  telefoniczn . 
Po kilkuletnich woja ach Stasio wróci  do pracy na Politech-
nice w Dziale Gospodarczym, pe ni c funkcj  szefa gospodarki 
cieplnej, a  do przej cia na emerytur . Biuro mia  w partero-
wym budynku przy bramie na Koszykowej, naprzeciwko por-
tierni. Zarobione pieni dze pomog y mu wybudowa  dom 
w Komorowie. Cieszy mnie mo liwo  sp aty mu d ugu wdzi -
czno ci. Sk adam ho d jego pami ci. 
 
5.6. Likwidacja Biura 
 
Po oddaniu do u ytkowania ca ego Gmachu G ównego i sze-
regu mniejszych obiektów jak Mechaniki, Aerodynamiki, 
Profesorów, Mieszkalnego przy ulicy Filtrowej, Biuro Odbu-
dowy sta o si  zb dne. Zwolniono pracowników, co dla nich 
wówczas nie by o problemem, gdy atwo mogli znale  inne 
miejsce pracy. Zostali nieliczni w Dziale Technicznym lub na 
konserwacji budynków. Z nich wymieni  Stanis awa Much , 
Wac awa Kwapisza i Kazimierza Kr cika. 
Ja nie zerwa em zwi zków z Politechnik , bo od 1946 roku 
by em, oprócz opisanych obowi zków, równie  asystentem na-
ukowym. Z czasem wyspecjalizowa em si  w dziedzinie o naz-
wie  „Budowa  i  Konstrukcja  Maszyn  i  Aparatów  Przemys u 
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Chemicznego i Spo ywczego”. Moim szefem by  prof. Jan 
Dyduszy ski. 
 
5.7. Reminiscencje z powojennych balów  
 
Stan po Kongresie najbardziej reprezentacyjnej cz ci  Gmachu 

ównego by  na tyle dobry, e od najbli szego karnawa u 
1949 roku, zacz y si  w nim odbywa  huczne  bale. Wcze niej 
urz dzano je ju  w Nowej Kre larni. By a tam mniejsza po-
wierzchnia i ni szy standard. Panowa  w niej du y t ok. T um 
wolno przesuwa  si  w gór  po mocno przeci onych schodach.  
W Warszawie panowa  powojenny p d do zabaw. Z licznie 
organizowanych mo na  wymieni  w budynku NOT-u przy ul. 
Czackiego, na SGH, SGGW przy ul. Rakowieckiej i cotygod-
niowe pota cówki u Medyków na ul. Oczki. Najbardziej okaza-
ymi  sta y  si  teraz  bale  w  Gmachu  G ównym.  Nag nia a  je  

prasa i odwiedzali notable. Raz widzia em premiera Józefa 
Cyrankiewicza. Bawiono si  nie tylko w Auli, ale równie  
w salach na pierwszym pi trze wokó  Auli. Na kru gankach 
rozstawiano stoliki. Muzyka p yn a z ró nych róde . Najwa -
niejsz  orkiestr  lokowano w Auli. Uzupe nia  ja piew solis-
tów. piewano wówczas melodyjne piosenki radzieckie. 
Pisa em uprzednio o prowizorycznej kot owni z pompowni  do 
c-o, ustawionych w odbudowanej cz ci na przyziemiu. Kory-
tarz tu  za ni  przegrodzono ciank  dzia ow  z drzwiami, 
zamkni tymi na klucz. Kluczem tym dysponowa em, gdy  trze-
ba by o sprawdza , czy wszystko funkcjonuje nale ycie. Przej-
cie przez drzwi w trakcie balu sprawia o niesamowite wra e-

nie. Przechodz c z ciemno ci po ruinach przysypanych nie-
giem po jednym kroku przez próg nast powa a zmiana scenerii. 
Rz si cie o wietlona Aula, barwne girlandy i wiele ta cz cych, 
rozbawionych par. Ujemn  stron  balów w tym budynku by  
szary py , cierany obuwiem przez baletników z marmurowej 
posadzki. Osadza  si  na twarzy i na ubraniu. Pog bia  wra e-
nie zm czenia po nocnej zabawie. Nie powlekano wówczas 
marmuru odpowiednimi rodkami zabezpieczaj cymi. 
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Pi knie odrestaurowany gmach Muzeum Powstania Warszawskiego. Za 

nim jest mur pami ci i ogród, na którym odbywaj  si  uroczysto ci 
rocznicowe 

 
 
 
 
 
 
Dzwon „Monter” zawieszony w cen-
tralnej cz ci Muru Pami ci Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Dzwon jest 
po wi cony pami ci gen. bryg. Antonie-
mu Chru cielowi - dowódcy si  Powsta-
nia Warszawskiego, trzykrotnemu kawa-
lerowi orderu Virtuti Militari i Krzy a 
Walecznych. 
Dzwon zosta  ufundowany przez Pre-
zydenta i Rad  Warszawy. Zosta  od-

oni ty przez prezydenta Warszawy 
Lecha Kaczy skiego podczas uroczys-
to ci otwarcia Muzeum w dniu 31 lipca 
2004 roku. 
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6. Po wielu latach 
 
6.1. Stale ywa pami  o Powstaniu  
 
Zmniejszy a si  bardzo liczba kombatantów w rodowiskach 
Powsta ców Warszawskich. Niektóre ju  znikn y. Jest to natu-
ralne, bior c pod uwag , e od tych zdarze  up yn o prawie 
3/4 wieku. Podobnie dzieje si  w rodowisku Batalionu „Be t”, 
którego liczebno  w roku 2012 zmala a do 6 cz onków o jako 
takim zdrowiu. Rodziny powsta cze i sympatycy zwi zani ze 

rodowiskiem wspieraj  je w ró nej formie. Jest ogólna wola 
utrzymania rodowiska mo liwie d ugo. Comiesi czne dot d 
spotkania sta y si  z konieczno ci rzadsze, ale cz onkowie 
nadal s  aktywni i bior  udzia  w ró nych uroczysto ciach i 
imprezach. Najwa niejsze odbywaj  si  w sierpniu i wrze niu. 
Pierwszego sierpnia sk adaj  kwiaty przed tablic  w Alejach 
Jerozolimskich oraz na cmentarzu wojskowym na dwóch 
grobach – nierzy batalionu „Be t” i dowódcy Erwina 
Brenneisena. Bierze w tym udzia  poczet sztandarowy. Na 
koniec wrze nia zamawiana jest Msza w ko ciele w. 
Aleksandra w intencji poleg ych i zmar ych kolegów. Poczet 
stara si  uczestniczy  te  w pogrzebach zmar ych 
kombatantów. Ich rodziny bardzo sobie to ceni . 
Do wiadczyli my tego oko o czterech lat temu na pogrzebie   
Reni   Pomianowskiej,  blisko  spokrewnionej  z  pani  
Gronkiewicz-Waltz. By a na nim pani Prezydent ze swym m -
em in . elektrykiem i dzi kuj c za przybycie, po wi ci a nam 

sporo czasu. 
Jesieni  ma si  odby  walne zebranie i wybory do w adz Za-
rz du Zwi zku Powsta ców Warszawskich. Udzia  w nim pre-
zesa rodowiska „Be t” Edwarda Serednickiego jest statutowy, 
podobnie b dzie te  obecny Jerzy Malczewski, cz onek komisji 
rewizyjnej Zarz du. 
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Coroczne uroczysto ci rocznicowe z udzia em kombatantów i w adz 

odbywaj  si  w parku Muzeum Powstania Warszawskiego 
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6.2. Rocznice Powstania 
 
Rocznice Powstania, szczególnie okr e, s  uroczy cie obcho-
dzone. Bior  w nich udzia  prezydent Rzeczpospolitej, prezy-
dent miasta, prezes Zwi zku Powsta ców Warszawskich, dy-
rektor Muzeum Powstania Warszawskiego, wiele powa nych 
osobisto ci i przede wszystkim kombatanci. Nie s abnie pami  
o tym gigantycznym zdarzeniu historycznym polskiego narodu, 
cho  up yn o od niego tyle lat, ile w mojej m odo ci dzieli o 
mnie od powstania styczniowego. S dz , e emocje s  teraz 
nieporównywalnie wi ksze. Zainspirowa y mnie one do napisa-
nia kilku okoliczno ciowych wierszy. Gdy zapyta em wspó to-
warzyszy, co najbardziej pami taj  z tamtych dni, odpowiedzi 
by y podobne. Oto fragment wiersza na ten temat: 

 
 

Wkrótce nie b dzie komu postawi  pytania, 
gdy  ma o kombatantów z tamtych miesi cy -  
jakie s  dla nich najdro sze wspomnienia? 
i co najtrwalej utkwi o w ich pami ci? 
 
Eksplozja wolno ci, powszechne po wi cenie 
na niebie rakiety, wokó  po ary, ruiny, 
karmienie mrzonkami, pomocy z udzeniem, 
Rosjanie niby - sprzymierze cami byli. 
 
W biedzie rozkwita duch bojowy Polaków, 
znamy to: ale sk d taka organizacja? 
Mieli my pras , poczt , wod , pr d, stra aków. 
Robi a to w gin cym mie cie inna nacja? 
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Tablica pami tkowa umieszczona na frontonie domu w Alejach Jerozo-

limskich 23 (dawny 27), sk d rozpoczyna  si  rów cznikowy i barykady 
os onowe 

 

 
Wa ne miejsce pami ci dla rodowiska „Be t”pod powy sz  tablic  
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Obchody rocznicowe silnie przywo uj  pami  o prze ytym 
Powstaniu. Oto pierwsza strofka mego wiersza: 
 

Mocne prze ycie trwalej wrasta w pami  
od lat krz tania – zgubionych w mroku zapomnienia 
w yciu id  za cz owiekiem wspomnienia, 
których pragn by jak najwi cej mie . 

 

 

Refleksje po uroczystych obchodach zawarto w wierszu: 
 
Obchody w 60-t  rocznic  Powstania Warszawskiego 
 
Nadzwyczajne w tym roku, na wielk  skal , 
Prezydenta w imprezie zaanga owanie. 
Zaproszono z Zachodu alianckich lotników, 
harcerzy i wielu Powstania uczestników. 
Potrzebne w historii od wi tne prze ycie - 
pokolenia do wiadczonego ci kim losem. 
Nie zawiód  rocznik 20 - Kolumbowie, 
rzucaj c wrogowi odwa ne wyzwanie. 

Przodkowie te  krwawo bili si  o wolno ; 
powsta cy styczniowi, nierze o niepodleg , 
Bitwa Warszawska, Wrzesie  Trzydzie cidziewi , 
wreszcie Powstanie - koszmarnej okupacji koniec. 

e fatum wojny na szcz cie min o, 
niezagro ona dorasta nasza m odzie . 
Ma swoje problemy - ale nie o ycie -  
mo e nim kierowa , zwalczaj c z o. 



151 

 
Poczet sztandarowy przy tablicy upami tniaj cej barykad  w Alejach 

Jerozolimskich 
 

 
Spotkanie rocznicowe cz onków rodowiska „Be t” - rok 2007 
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Ci  losu narodu - w pami ci historii - 
przekazywanej mi dzy pokoleniami. 
Dzielni harcerze budz  wspomnienie, 
kiedy  my my byli tacy sami. 
Poch oni ci imprez , wokó  nas krz taniem -  
nasze drogie dzieci, wnuki, prawnuki. 
Na cmentarzu wojskowym i u Prezydenta 
maszeruj  pod Szarych Szeregów sztandarem. 

Nasz dramat; na murze wyryte nazwiska - 
ównie poleg ej m odzie y d uga lista. 

Jacy byli? Jakie mierci okoliczno ci? 
Kilku znajomych - lecz nieznani w wi kszo ci. 
Gor ce ch opaki, w ród nich dziewczyna mia a, 
przywo ano duchy ludzi poleg ych; 

odych, odwa nych, pi knych, utalentowanych - 
byli rozmaici - mier  wszystkich zrówna a. 

Z wielkim Liberatorem nieszcz cie si  sta o, 
z daleka przylecia  i run  w Warszawie; 
z dzieln  za og , o mioma lotnikami; 
zosta a blaszka. al - wiemy o nich za ma o. 

Z entuzjazmem dawny wiat zwalili my; 
nast pi  inny, o który si  nie bili my. 
My kombatanci tkwimy w tamtej epoce - 
ró nie ocenianej - czy jest na to rada? 

ody s siad wywiesi  flag  
na trzy dni - polubi em s siada. 
 

Jerzy Malczewski 
Sierpie  2004 
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Makieta „Liberatora” w Muzeum Powstania Warszawskiego 

 
 

Pe nienie funkcji t umacza w czasie obchodów 55 rocznicy Po-
wstania Warszawskiego, zainspirowa o mnie do napisania 
trzech okoliczno ciowych wierszy po angielsku, niemiecku 
i hiszpa sku. Zamieszczam jeden z nich, w j zyku angielskim, 
pod tytu em „Liberator” (wyzwoliciel - nazwa samolotu). 
Chcia em w nim wyrazi  ho d dzielnym za ogom alianckim 
pomagaj cym powsta com, których straty ludzkie si gn y ok. 
300 osób. Ze str conego Liberatora, który spad  w Parku 
Skaryszewskim, ocala  jedyny cz onek za ogi Henry Lloyd 
Lyne, oficer 178 dywizjonu RAF. 
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Liberator 

 
Distant sound as a mosquito buzzing is heard. 
In sound cacophony it is hard to distinguish. 
The reflector scissors cut across the red sky, 
to an invisible point thousand of shots are fired. 

“Liberator” the name alone rouses emotion, 
courageus crew, enormous machine in the sky  
making a tremendous route, hardly seen from earth, 
6000 meter above, our hope for munition. 

The Krasi ski Square, the place for throwing it down 
Of a ridiculously little size compared with the plane. 
Insurgents are running about spacing orientation marks. 
Round, tenement houses are on fire in the town. 

I think of heroic pilots, coming to help us,  
taking off from Italy, endangering their lives. 
Pilots force the roaring machines to dive, like eagles 
throwing out weapon. Upwards sea of missiles. 

Now I desire only their happy return 
Too many pilots have fallen victims. 
They had a free choice, voluntarily are with us. 
In the town to perish we are condemned. 

One is disrupted into pieces, bullets are accurate. 
In a full view of insurgents the engine crushes in. 
The wing falls like a sheet in a river direction, 
A gunner inside, the only crew member rescued. 

 
Jerzy Malczewski 

Sierpie  1999 
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Inscenizacja zamachu na Kutscher  
 

 
Kamie  upami tniaj cy miejsce obrony pa acyku Michlera 
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6.3. Miejsca pami ci i rekonstrukcje zdarze  

 
W Warszawie jest kilkaset miejsc pami ci Powstania. Troszcz  
si  o nie Warszawiacy dekoruj c je kwiatami i zniczami. Cen-
tralnym i najwi kszym jest Muzeum Powstania Warszawskie-
go. W stolicy organizowane s  spektakle uliczne ciesz ce si  
du ym zainteresowaniem mieszka ców. Do powtarzanych od 
czasu do czasu nale : Odbicie wi niów pod Arsena em, obro-
na pa acyku Michlera na ul. Wolskiej, Zamach na Kutscher . 
Pokazano fotografi  inscenizacji tej ostatniej wraz z wierszem. 
 
 
Uliczna inscenizacja zamachu na Kutscher  
 
Który  z kolei ulicznych happeningów. 
Na Kutscher , kata Warszawiaków, zamach, 
w scenerii tych samych, przedwojennych domów. 
Przyby a m odzie  i starzy ze zami w oczach. 

Zdumia a frekwencja, oblepione drzewa! 
Pomimo „bondów” w wizji, pirotechnice, 
ciekawa i wzruszona spo eczno  Warszawy, 
dawne zdarzenia prze ywa  jeszcze raz chce. 

Zale nie od wieku, z up ywem czasu 
ocenia si  akcj  w róznym aspekcie - 
porywaj cy widok bohaterstwa Polaków, 
atmosfer  miasta – z wrogiem zetkni cie. 

Wzruszali m odzi uczestnicy zamachu. 
Jacy  inni, kuse spodnie, ubiór niedzisiejszy, 
kul nie owali, cho  na wag  z ota - 
a w przypadku ranionego – patos mierci. 

Atmosfer  odda o z Niemcami t o; 
Hackenkreutze, r ce wyrzucane wawo 
ze szszekliwymi Heil Hitler, przykrym dla ucha. 
Jeste my dumni, e w nierównych zmaganiach 
z silnym wrogiem, Polak nie zatraci  ducha. 

J. Malczewski 
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Galeria sztuki ydowskiej 

w Gmachu IH 
 

 
Popiersie Felicji Winawerowej. 

Dzie o wybitnego rze biarza 
Henryka Kuny (1883-1945) 

w gmachu IH 
 
 
 

 
 
Emanuel Ringelblum, ok. 1933 r. 

 
Pierwsze trzy tomy zaplanowanej 

przez Instytut pe nej publikacji 
Archiwum Ringelbluma 

 

 



158 

6.4. Pisarze ydowscy w powojennej Polsce 
 
W punkcie 2.2. moich wspomnie  wiele miejsca po wi cam 
tragedii ydów w czasie wojny. W Polsce przedwrze niowej 
wspó ycie z nimi by o bliskie i naturalne. Teraz, po up ywie 
wielu lat, nie mog  pomin  ich tragedii. 
Podczas wojny niemal ca kowitemu zniszczeniu uleg y dzie a 
sztuki, zgromadzone w bo nicach, zbiorach prywatnych i mu-
zealnych. Cywilizacja ydów polskich zosta a wymazana z po-
wierzchni ziemi przez ludobójstwo hitlerowskie, najwi ksz  
ha  XX wieku. Gmach ydowskiego Instytutu Historycz-
nego przy ul. T omackie 3/5 w Warszawie, to jeden z niewielu 

ladów pozosta ych po najwa niejszym 
centrum kulturalnym, jakim by a War-
szawa do II wojny wiatowej. W 1947 r. 
budynek zosta  odbudowany z pomoc  
ydowskich organizacji zagranicznych. 

Odt d sta  si  siedzib  utworzonego 
wtedy ydowskiego Instytutu Histo-
rycznego ( IH). Sponsorzy przyczynili 
si  do tego, by nie zagin a pami  
o wielkiej cywilizacji ydów polskich, 
którzy  kiedy  w  XVII-XVIII  w.  stano-
wili w ramach pa stwa ok. 70% wszys-

tkich ydów yj cych na wiecie i ok. 10% ludno ci kraju. 
Archiwum ydowskiego Instytutu obejmuje jeden z najwa -
niejszych zasobów ród owych do badania dziejów ydów 
w Polsce, szczególnie dla okresu II wojny wiatowej i dziejów 
zag ady. W tym temacie bezcenne jest konspiracyjne 
Archiwum historyka Emanuela Ringelbluma. W 1999 r. 
zosta o wpisane przez UNESCO na list  najwa niejszych 
zabytków pi miennictwa „Pami wiata”. Jego trzeciej cz ci 
do dzi  nie odnaleziono. Oczywi cie w zbiorach IH jest du o 
cennych innych pozycji. 
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Marcin Gottlieb (1867-1936) 
Autoportret w stroju arabskim 

Roman Kramsztyk (1885-1943) 
czyzna w meloniku 

 
 
W spo ecze stwie polskim trwa pami  o wielkiej tragedii y-
dów i wzrasta ocena ich nadzwyczaj du ego wk adu do kultury 
polskiej i wiatowej. Na wiecie yje obecnie ok. 15 milionów 

ydów - co najmniej po owa ma w rodowodzie polskie pocho-
dzenie. W nauce i kulturze maj  niewspó mierny do liczebno ci 
udzia . Ostatnie dane wymieniaj  124 (stu dwudziestu czterech) 
laureatów Nagrody Nobla. Stanowi to ponad 20% ogólnej licz-
by nagrodzonych. 
Na temat spo eczno ci ydowskiej istnieje w Polsce i na wie-
cie bardzo bogata literatura. W niniejszym rozdziale dam tylko 
skromn  wzmiank  o powojennych ydach polskich, dzia aj -
cych w pi miennictwie. Pod tym okre leniem rozumiem po-
etów, pisarzy, historyków et.c. Byli to ca kiem spolszczeni 
twórcy maj cy jakie  korzenie ydowskie. Do najwybitniej-
szych poetów XX wieku nale y niew tpliwie Julian Tuwim 
(1894-1953), wspó za yciel grupy „Skamander”, autor wielu 
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wierszy, m.in. „Kwiatów polskich”, t umacz m.in. Puszkina. 
W Polsce przedwrze niowej tworzyli znakomici malarze y-
dowscy – Bewerle, Lebkowicz, do najwybitniejszych nale eli 
M. Gottlieb i K. Kramsztyk. 
Ksi ka o Mickiewiczu Mieczys awa Jastruna (1903-1983) 
mia a kilka przek adów na obce j zyki. 
Adam Wa yk (w . Wagman, 1908-1982) by  autorem „Poema-
tu dla doros ych”. 
Pisali jeszcze Wiktor Woroszylski (1927-1996), Leon Paster-
nak (1910-1969), poeta i prozaik Aleksander Watt (1900-
1966). 
Na koniec wymieni  bardzo utalentowanego Antoniego S o-
nimskiego (ur. 1895) – poeta, satyryk, komediopisarz, felieto-
nista, jeden z twórców grupy poetyckiej „Skamander”. 
Do grupy pisarzy zaliczeni s , cho  nie byli nimi wy cznie, 
Marian Hemar (w . Hescheles 1901-1972), Jerzy Jurandot 
(1911-1979), Stanis aw Lec (1909-1966), Józef Rutkowski 
(w . Nacht, 1915-1981), Jan Brzechwa, tak e poeta (w . Le-
sman, 1900-1966) - autor opowie ci fantastycznych 
zwi zanych z osob  Pana Kleksa i groteskowych utworów dla 
dzieci. 
Okupacja hitlerowska w Polsce przyczyni a si  do zag ady wie-
lu malarzy, grafików i rze biarzy. Liczni arty ci, których dzie a 
zdobi  dzi  muzea to Otto Axer (1906-1983), rze biarka Alina 
Szapocznikow (1926-1973). Jedn  z najbardziej oryginalnych 
postaci w dziedzinie plastyki by  Roland Topor (1938-1997), 
malarz i grafik urodzony w Pary u, w rodzinie polskich ydów 
o nazwisku Topór. W ród polskich rysowników-karykaturzys-
tów wyró ni  si  Jotes Jerzy Szwajcer (1892-1967). 
Dla historyka Szymona Askenazego robi  wyj tek wzmiank , 
gdy  zmar  w 1935 r. Dzie a jego by y wyj tkowo komunika-
tywne, dla przeci tnego czytelnika. Tematyk  biograficzno-hi-
storyczn  przej li Kazimierz (ur. 1916) i Marian (ur. 1912) 
Brandysowie, znakomici pisarze. „Warszawa – miasto niepo-
konane” Kazimierza czyta em kilkakrotnie. 
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Zabudowa Terenu G ównego Politechniki wg stanu w 1939 roku (zb. MP) 
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6.5. Modernizacja i powojenna zabudowa Terenu 
ównego Politechniki 

 
Nowa zabudowa silnie zag ci a Teren G ówny. W roku 1939 
sta y na nim budynki pokazane na ilustracji obok. Pó niej 
maksymalnie wykorzystano wolne miejsca pozostawiaj c dro-
gi, ma e skwerki z zabytkowymi drzewami. W stosunku do 
du ej kubatury Gmachu G ównego powy ej 100 000 m3 zmia-
ny architektoniczno-budowlane po 1952 roku s  na tyle ma e, 
e nie zmieniaj  jego wygl du. Warszawiakowi i pracownikowi 

Politechniki sprawia du  przyjemno  istnienie jednego z ad-
niejszych i okazalszych budynków w ródmie ciu z pi kn  
Du  Aul . Stale wykorzystywana jest do wystaw i imprez. 
Remonty, dobudówki et c. modernizuj  Gmach zgodnie z po-
trzebami i post pem technicznym. Jako niezbyt cz sty bywalec 
zauwa am setki zmian, z których wymieni  trzy najbardziej dla 
mnie spektakularne: 

- nadbudow  nad dawn  ksi gowo ci  okaza ej Biblioteki 
ównej, 

- zagospodarowanie placu przed frontonem, 
- oraz z grupy bardzo rozlicznej - kolorowy wietlik, nowo-

czesne wyposa enie toalet, du  wind  zewn trzn , nowe 
drzwi wej ciowe, zabezpieczenie przed niszczeniem scho-
dów zaczynaj cych si  w szatni, et c. 

O aktualnej zabudowie Terenu informuj  tablice ustawione 
w pobli u wjazdów. Jako ciekawostk  na nast pnej stronie 
pokazano fragment zdj cia satelitarnego, przed którym trudno 
co  ukry . 
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Na zdj ciu tablicy informacyjnej wida , jak dalece zosta  zabudowany 

Teren G ówny 
 

 
Zdj cie satelitarne Terenu G ównego Politechniki Warszawskiej 

z Gmachem G ównym. (Wikipedia) 
Widoczny jest Plac Politechniki. Nazywam go Agor  
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Epilog 

 
Ludziom starym przypomnia em Dawny wiat, m odym prze-
kaza em o nim legend . Stara em si , by sentymenty nie zdomi-
nowa y faktografii. Wspomnienia zako czy em na roku 1952, 
do którego by em czynnym uczestnikiem zdarze  i sko czy a 
si  ogólna odbudowa Politechniki. Dalsze ciekawsze prace, wo-
ja e, trzyletnia praca na Uniwersytecie w Hawanie, w Chinach 
- to sprawy spowszednia e, wobec obecnej atwo ci podró owa-
nia. Zawsze pozostawa em naukowym pracownikiem Politech-
niki, a  do roku przej cia na emerytur . 
Du o miejsca po wi ci em okupacji i Powstaniu. Opisywa em 
je z pozycji nierza Batalionu „Be t”, jednego z prawie czter-
dziestu zgrupowa  powsta czych. By  moj  scen , na której 
odgrywa em ma  rol . Nie wyolbrzymiam znaczenia „Be ta”, 
ale robi  rzetelnie swoje dost pnymi mu rodkami. 
Dobrze, e przekazywany jest patriotyzm starych weteranów 
nast pnym pokoleniom. Pi knie to uj  s owami Gen. cibor-
Rylski, Prezes ZG ZPW: 
„Powstanie Warszawskie b dzie zawsze postrzegane jako arli-

wa s ba Ojczy nie. Korzystaj c z wolno ci róbmy to jednak 
tak, by nie czu  zawstydzenia wobec tych, którzy za ni  
zap acili najwy sz  cen .” 

Cz owiek w podesz ym wieku pragnie utrwali wiat, który 
prze  lub to, co dokona . 
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