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Węglarze

ak już zaczęłam o tych ulicznych, zaginionych zawodach na Ochocie (ale
przecież istniejących i poza nią), muszę wspomnieć węglarzy. Węglarz i przed
wojną, i po wojnie był jedną z najważniejszych postaci gospodarstwa domowego*.
Na jego drewnianej, otwartej platformie
cug był niemożebny; w lecie upał, w zimie mróz, że trudno wytrzymać. Toteż,
jak przystało na woźnicę – czasem musiał
się rozgrzać, względnie ochłodzić jakąś
godną lu�ą piwa. Słyszałam w dzieciństwie opowieści uliczne o koniach przyuczonych do piwa beczkowego.
To były perszerony. Bardzo silne, z szerokimi grzbietami i włochatymi nogami.
Ciągnęły charakterystyczne drewniane
platformy ze zdejmowanymi ściankami,
żeby węgiel można było zrzucić od razu
do pochylni piwnicznej, jeśli taka była, albo
wprost na podwórze.
Za dzieciństwa mojej mamy węgiel był
kalibrowany, no może niezbyt elegancko,

Krzysztof Trawkowski
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stnieją różne dziedziny kolekcjonerstwa. Niektóre specjalności otrzymały
własne nazwy, mające swój początek
w źródłosłowach greckich lub łacińskich.
Wszyscy znamy terminy, takie jak ﬁlatelistyka, ﬁlumenistyka czy numizmatyka.
Problemy mogą sprawiać terminy: lobologiści – zbieracze etykietek z butelek, infulaﬁliści – ci zbierają banderole z cygar czy
ksyroﬁliści – zkolekcjonerzy opakowań
po żyletkach. Ale jakim terminem określić
zbieracza stanowisk?
Juliusz Kaden Bandrowski (1885-1944)
w młodości przygotowywał się do kariery
pianistycznej, według znawców miał przed
sobą dużą karierę. Niestety los chciał inaczej
(uszkodzone ścięgna), więc frak zamienił
na pióro. Może to był dobry wybór, gdyż
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Wracam na Ochotę (16)
ale był. I sprzedawany według odpowiednich klas. W tamtych czasach klasy węgla
w jednej dostawie były pomieszane, wielkie, wysokokaloryczne bryły z mało wartym miałem. Dzięki temu, że takie wielkie
bryły trzeba było samemu rozbĳać, tata
znalazł na nich kilka wspaniale zachowanych kawałków gałęzi jakiś przedpotopowych, drzewiastych skrzypów czy czegoś
podobnego. Były prastare, miały dziwną
korę w kształcie łusek i wyglądały raczej
na przedpotopowy kawałek węża. Jeden na pewno jeszcze jest w mieszkaniu
na Raszyńskiej.

wiader. Sami węglarze mieli takie głębokie
kosze, jak wysokie, węższe na dole i rozszerzające się ku górze, pudła z jedną rączką z boku. Trzymając za tę rączkę zarzucali
sobie kosz na ramię i tak nieśli.

W każdym razie, kiedy w roku 1970 wylądowałam w Belgii i zobaczyłam w przedpokoju torby z elegancko kalibrowanym
węglem, w kształcie malutkich pięknych
brykietów, to mnie podziw ogarnął.

Pani Grażyna Pogorzelska opowiadała
mi scenę, jakiej była świadkiem w dzieciństwie. Otóż matka małych chłopców,
z pierwszego czy drugiego piętra z jej
domu, wyszła po zakupy. Malcy postanowili świetnie się zabawić na parapecie
otwartego oknie. Węglarze zaczęli w nich
rzucać malutkimi kawałkami węgla, żeby
ich zmusić do schowania się w mieszkaniu. Jak widać zawód węglarza niósł także
nadprogramowe atrakcje

O całej stronie administracyjnej, czyli
o przydziałach, znaczy deputatach, przywilejach lub ich braku nie będę mówić. Akurat
to na pewno jacyś historycy opisali. Ale nie
o tym, że przez wiele dziesięcioleci każdego
budziło swojskie stukanie i kląskanie kopyt
końskich po brukach Warszawy.
Najczęściej człowiek musiał sam przenieść węgiel do piwnicy, ze zwalonej naprędce przez węglarzy kupy, za pomocą

Oczywiście, w niektórych okolicach do
schowania węgla do piwnicy trzeba było
przynajmniej dwóch ludzi. Węgiel nie pilnowany mógł „dostać nóg”. Potem z piwnicy nosiło się go do domu, do specjalnej
skrzyni. Niektórzy mieli także komórki
z zastawką i opłacali węglarza, żeby tam
nasypał parę koszy.

* (przyp. red.) węglarz – pot. człowiek rozwożący węgiel

Kolekcjoner stanowisk
po opublikowaniu „Czarnych skrzydeł”
porównywano go z H. Balzakiem czy E.
Zolą. Kaden-Bandrowski był również
autorem „Generała Barcza” (1922) i właśnie tę powieść zestawiano z pozycją napisaną dziesięć lat później przez Tadeusza
Dołęgę-Mostowicza, z „Karierą Nikodema Dyzmy”. Nie wnikając w subtelności
rozróżnień, obaj pisarze przemieszkiwali
na Ochocie.
O autorze „Czarnych skrzydeł” w międzywojniu funkcjonowała całkiem zgrabna anegdota: otóż po śmierci Kaden idzie
do nieba, gdzie bardzo uniżenie wita go
klucznik niebieski św. Piotr. Pan Bóg zaciekawiony, kogo tak wylewnie wita klucznik, chce też wyrazić radość, że w niebie
będzie miał tak znakomitego pisarza. Ale
św. Piotr ostro się sprzeciwia i woła: Panie
Boże, nie wstawaj z niebieskiego tronu, bo
natychmiast usiądzie na nim Kaden!
Tej złośliwej opinii o sobie pisarz dorobił
się, ponieważ uwielbiał przewodniczyć
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rozmaitym komitetom: literackim, muzycznym czy radiowym. Był również sekretarzem Akademii Literatury, razem A.
Szyfmanem współkierownikiem Teatrów
Miejskich w Warszawie, także redaktorem,
a później sekretarzem „Gazety Polskiej” .
Choć mógł opuścić kraj we wrześniu 1939
roku nie uczynił tego, natomiast w zorganizowanym 8 IX 1939 roku Komisariacie Cywilnym przy Dowództwie Obrony
Warszawy zajął się propagandą prasową.
Od października 1940 roku zamieszkał na
ulicy Kaliskiej 13, gdzie w czasie powstania warszawskiego zostł ranny w brzuch
i dwa dni później umarł (8 VIII). Wojny
nie przeżyli także synowie bliźniacy: Andrzej, który zginął w czasie akcji na Placu
Napoleona w czerwcu 1943 roku i Paweł
– umarł na Mokotowie równo tydzień po
śmierci ojca. Niestety cały dorobek literacki z ulicy Kaliskiej uległ zniszczeniu.
Ostały się tylko fragmenty powieści „Białe skrzydła”

OCHOTNIK
KONKURS

Na dźwięk syreny alarmowej, której przejmujący
dźwięk słychać w całej Warszawie o godzinie „W”
dreszcz przechodzi po plecach. Wszystko jest tak jak
było. Nic się nie zmienia. Przez jedną minutę. Zatrzymują się samochody i przechodnie. Jak to mogło
wyglądać? Niebo było wtedy równie pogodne.

Pytanie konkursowe:
Prosimy podać
główne punkty oporu działające
na Ochocie w dniach Powstania
Warszawskiego.
Na odpowiedzi czekamy 24 sierpnia
w godz. 16.00-16.15 pod nr: (0 22) 822 74 36

Gorące lato. Pierwszy sierpnia. Powązki. Groby harcerzy z Szarych Szeregów. Pamiętam swoje odczucia, kiedy odwiedzałam je mając tyle samo lat, co
oni. Powraca pytanie o determinację, siły, odczucia, odwagę.

Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.

Jedenasty sierpnia. Koniec walk powstańczych na
Ochocie. Uroczysta Msza w kościele Świętego Jakuba. Koncert, odznaczenia, marsz ze sztandarem
IV Obwodu AK i uczczenie miejsc pamięci związanych z powstaniem w dzielnicy.
Herbata u pani Haliny Donath. W znakomitym towarzystwie jej przyjaciół – Powstańców oraz M. I cytat – powiedzenie żony Jakuba Rousseau, który zawsze
będę pamiętać: „Nie ważne co będzie na obiad byle by były kwiaty i wiśnie”
Siedzieliśmy tak prawie do rana…
W tych dniach sierpniowych przepełnionych wspomnieniami i historią czuję się
nad wyraz dumną warszawianką.
Magdalena Hartwig

C Z Y T E L N I A

Neil Orpen
LOTNICY’44.
Na pomoc Warszawie

Pierwsza na polskim rynku publikacja
tak dokładnie opisująca wyjątkową
misję południowoafrykańskich sił powietrznych.
Wydanie zostało wzbogacone o materiały archiwalne: zdjęcia pilotów i maszyn, dane techniczne i schematy bombowca Liberator B-24, kopie meldunków
lotniczych, zdjęcia powstańców.
Od maja w stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać Liberatora – słynny amerykański
samolot dalekiego zasięgu, główny
bombowiec strategiczny aliantów
w czasie II wojny. Na takich maszynach w ekstremalnych warunkach
latali nad Warszawę m.in. bohaterscy
piloci z Afryki Południowej, przewożący zrzuty dla powstańców. Ta historia,
w pasjonujący sposób opisana przez
ich rodaka, mrozi w żyłach krew i mogłaby stanowić kanwę nieprawdopodobnego, a przecież opartego na faktach, sensacyjnego ﬁlmu.
Neil Orpen
„Lotnicy 44. Na pomoc Warszawie”
Świat Książki, 2006

Czeka na Państwa 5 darmowych
zaproszeń o wartości 40 zł każde.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

TEATR OCHOTY – SIERPIEŃ
03.08-04.08 JOHN & MARY
05.08-06.08 ODCHODZIĆ
10.08-13.08 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
Autor: Simon Burt
Reżyseria: Jan Bratkowski
Występują: Zoﬁa Kucówna, Agnieszka Sitek,
Waldemar Barwiński, Zdzisław Wardejn
„(...) Spektakl ujmuje niespokojnym, żywym rytmem, doskonale oddającym klimat barowej kuchni i zaplecza, stanowiących miejsce wydarzeń.(...)
Na osobne uznanie zasługują kreacje aktorskie
– obie pary stworzyły przekonujące, wibrujące
podskórnym napięciem postaci.(...)
Jak zwykle w Teatrze Ochoty, scenograﬁę i muzykę dopracowano z najwyższą starannością. A już
zupełnym hitem jest wykorzystanie pięknej, poruszającej muzyki z opery „Dydon i Eneasz” Henry
Purcella – oby więcej takich miłych niespodzianek dla widzów!”
Katarzyna Grabowska
Pytanie konkursowe:
Jak brzmi oryginalny tytuł sztuki Toma
Kempinskiego, zatytuowanej „Odchodzić”.
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie
na spektakl „Masz być szczęśliwy”
10.08.06 (czwartek).
Na odpowiedzi czekamy 8 sierpnia,
w godz. 16.00-16.30 pod nr (0 22) 822 74 36.
Odpowiedź: www.teatrochoty.art.pl
Latem w Teatrze Ochoty nadal można skorzystać ze zniżki na bilety dla rodziny!
W czasie wakacji jedna legitymacja szkolna lub
studencka „dziecka” uprawnia do zakupu biletów
ulgowych również rodziców lub dziadków, którzy
przyjdą do naszego teatru z dziećmi lub wnukami.
Natomiast dwie legitymacje szkolne lub studenckie
uprawniają Państwa do zakupu biletów dla:
rodziców, dziadków oraz ich pociech
w jeszcze niższej cenie!
Szczegóły w kasie teatru tel. (0 22) 825 85 44
kasa@teatrochoty.art.pl
rezerwacja on-line: www.teatrochoty.pl
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architektura
Jarosław Zieliński

P

Kaliska (cz. 2)

o I wojnie światowej Kaliska stała się
już w pełni miejską ulicą, a wielki
ruch budowlany w rejonie nowego
pl. Narutowicza i ul. Filtrowej oddziaływał także w jej rejonie. Jednym z wcześniejszych przejawów tego ożywienia było
wzniesienie ok. 1925 wielkiego kompleksu
domów Towarzystwa Akcyjnego Budowy Parowozów. Budynki związane były
przede wszystkim z ul. Grójecką, ale ku ul.
Kaliskiej zwracały się krótkim skrzydłem.
Oznaczono je numerem 2, który nosiła już
stara kamieniczka narożna, ówcześnie włączona do zespołu zabudowy. Budynek od
tej strony miał klasycyzujące formy wzmocnione trójkątnymi zwieńczeniami ryzalitów bocznych. Po lewej, zaś stronie fasady
aż do 1944 r. ciągnął się długi, drewniany
płot, przetykany rozmaitymi budkami
sklepowymi. Były to relikty bazaru, opisanego poprzednio. Ogrodzenie sięgało do
znanego już nam wielkiego, pięciopiętrowego domu spółdzielczego dla urzędników
Banku Gospodarstwa Krajowego (Kaliska 6
– Barska 5), wystawionego w l. 1928-1929.
Dalej na północ kolejne ogrodzenie, w tym
przypadku mur ceglany, wydzielał posesję
z gmachem Izb Rzemieślniczych p.w. św.
Antoniego. Jeszcze głębiej zabudowę tejże
wschodniej pierzei uzupełniono do 1939 r.
czterema czynszówkami: Bramników,
Goldkornów i Wassermanów (nr 16), H.
Bukowieckiego i M. Kossowskiego (nr 18,
proj. T. Trojanowski), J. Rechnica (nr 20, proj.

Z dziejów Ochoty
H. Baruch) oraz J. Kędzierskiego
(nr 22). Piąty dom, narożny, należał do numeracji ul. Słupeckiej.
Były to kamienice czteropiętrowe
o niezłym standardzie wykończenia i ascetycznych, funkcjonalistycznych fasadach.
Po przeciwnej stronie ul.
Kaliskiej dawną fabrykę wstążek (nr 1) przejął w 1919 r. Państwowy Monopol Tytoniowy.
W 1931 r. rozbudowany zakład
zatrudniał aż 546 pracowników.
Zapewne w końcu lat 20. wzniesiono nowe skrzydło frontowe
o klasycyzujących elewacjach.
Obecnie budynek jest przekształcony w dom mieszkalny.
Po 1928, pod numerem 9 rozpoczęły produkcję Zakłady Przemysłowo-Handlowe
„Leon Nasierowski”. Już ok. 1936 powstała
tu luksusowa kamienica (w której miało swą
siedzibę Towarzystwo Zoologiczne), toteż
– jak należy sądzić – wytwórnię przeniesiono gdzie indziej. Oba przykłady ilustrują
typowy dla całej okolicy proces eliminacji
przemysłu, wypieranego przez eleganckie
budynki mieszkalne, co wyraźnie świadczyło o wzrastającym statusie materialnym
tej części Ochoty.
W dwóch etapach (w 1931 i 1936 r.) powstał dwuskrzydłowy dom spółdzielni „Budowisko” wzniesiony u zbiegu z ul. Sękocińską (nr 17). Wyższe skrzydło od Kaliskiej
miało cztery piętra, drugie zaś o jedną kondygnację mniej. Znacznie ciekawsza była
czteropiętrowa kamienica nr 15 z ok. 1935 r.,
której fasada tworzyła czterostopniowy
uskok, a obie elewacje przyuliczne (druga
od Sękocińskiej) pokryto kremowym klinkierem. Ten sam gabaryt uzyskały w zbliżonym czasie kamienice J. Gezundheita i M.
Binenfelda przy rogu ul. Joteyki (nr 13, proj.
E. Herstein) oraz małżonków Goldfarb (nr
5, proj. J. Łęczycki).

Ulica Kaliska 2, 1939 r.

Podczas powstania warszawskiego
przez kilka dni, do 11 sierpnia 1944 r., ul.
Kaliska była broniona przez kompanię por.
„Gustawa”, stawiającą zacięty opór kolaboracyjnym oddziałom RONA, głównie
w zaciekle ostrzeliwanym gmachu Państwowego Monopolu Tytoniowego. Po
ustąpieniu oddziałów polskich Rosjanie
spalili ulicę, dokonując licznych mordów
i gwałtów na ludności cywilnej.
Wojnę w najlepszym stanie przetrwały
najnowocześniejsze kamienice i domy spółdzielcze, inne ocalały tylko fragmentarycznie (nr 1 i nr 2), pozostałe (wszystkie wzniesione przed 1920 r.) rozebrano, wystawiając
na ich miejscu kilka sockamienic

Jak już wspominali Kuba Pawłowski (na
łamach „Ochotnika”) i Jerzy S. Majewski
(w „Gazecie Wyborczej”), 21 marca 1931 r.,
w rejonie skrzyżowania z ul. Słupecką i ul.
Sękocińską spadł prototypowy myśliwiec
pilotowany przez wybitnego konstruktora
Zygmunta Puławskiego.

Ulica Kaliska 15, 1939 r.

4

Do chwili wybuchu II wojny światowej
nie udało się zabudować całej ulicy, jak też
wymienić najbardziej lichych, starych domów na nowe i w rezultacie linia społecznych podziałów majątkowych była niemal
zgodna z podziałem metryk budynków:
na te z przełomu XIX i XX w. i te z okresu
dwudziestolecia. Z nowoczesnymi domami kontrastowały skandalicznie utrzymane stare bruki z rynsztokami, tonące w błocie po każdym deszczu.
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Ulica Kaliska 9, 1939 r.

powstanie warszawskie

„Myśmy byli tak wychowani...”

– pierwsze dni Powstania na Ochocie
wspomina Teresa Kądziela*

Teresa Kądziela
– Milanówek, sierpnień 1944 r.

P

ierwszego sierpnia we wtorek o godzinie „W” zgromadziłyśmy się razem
z moimi koleżankami maturzystkami
na ul. Mianowskiego 5, w mieszkaniu pp.
Pollaków, których córka Bożenka była naszą
patrolową. Tuż przed siedemnastą przyszła
mama Hanki Piotrowskiej, zaskakując ją
– nie chciała się z córką rozstawać. Jak większość oddziałów na Ochocie nie dostałyśmy
broni, więc przez tydzień ukrywałyśmy się
i nic się nie działo. 8 sierpnia wpadł ronowiec z pistoletem. Wyprowadzono nas na
Dantyszka niszcząc wcześniej wszystko co
się dało w mieszkaniu. Byli z nami rodzice
Bożenki – pp. Pollakowie i rodzina Hali Donat (wtedy Kossobudzkiej).
Byliśmy przekonani, że prowadzą nas
na „rozwałkę”, dziwiłyśmy się, że inni ludzie niosą ze sobą jakieś tłumoki. Szliśmy
Al. Żwirki i Wigury, w pewnym momencie w bok i na Zieleniak. Był to duży plac
ogrodzony murem, na który przyjeżdżały w nocy wozy z jarzynami i pryczami
– rano był targ. On był dużo większy niż
są tej chwili Hale Banacha. Jak wchodziłyśmy na plac, do jednej z nas o pseudonimie „Oleńka” podszedł obszarpany ronowiec i powiedział, że zabiera ją do pracy
w kuchni. Poszłam z nią. Szliśmy kawałek.
Tam, gdzie jest teraz skwer niedaleko Grójeckiej, wzdłuż Opaczewskiej – tam były
działki (wtedy w Warszawie na każdym
skrawku zieleni ludzie sadzili pomidory,
słoneczniki, fasolę) i ten ronowiec w pewnym momencie gdzieś ją zaczął ciągnąć na
stronę, a drugi chłopak zajął się mną, wyrwał mi torebkę, uderzył po twarzy, z pistoletem w ręce: „ja strielu”, a ja na to: „to
strielaj!”. Co on krok, to ja w tył, przybiegło
kilku innych. Wrzeszczałam. W pewnym
momencie pojawił się Niemiec w mundurze lotnika. Proszę mi wierzyć, że jak
zobaczyłam tego Niemca, to się tak ucieszyłam, zagadałam do niego po niemiecku
i w nogi, a tamci mnie nie gonili. To była
symboliczna scena, często w tych dniach
Niemcy ratowali nas z rąk ronowców.

Uciekłam, biegnę, patrzę – idzie naprzeciwko mnie pani Piotrowska – matka
Hanki z oﬁcerem (chyba ronowcem, ale
w mundurze) – szukali „Oleńki”. Przed
jednym z domów przy Banacha siedział na
walizkach dowódca ronowców – Kamiński. Przydzielono mi żołnierza, żeby mi pomógł szukać moich rzeczy, byłam bardzo
zdenerwowana, chciałam jak najprędzej
z powrotem na Zieleniak, nieświadoma
co się tam dzieje. Odprowadzono mnie
tam. Na Zieleniaku wieczorem ronowcy
chodzili z latarkami i szukali dziewczyn.
Żeby tego uniknąć dziewczyny układano na bruku, na nie kładziono koce, a na
tych kocach siadali starsi. W międzyczasie
odnalazła się „Oleńka”, która jak się okazało znalazła się w gorszej sytuacji niż ja,
ale nigdy szczegółów się nie dowiedziałam, nie pytałam. To co wiem z relacji:
pani Piotrowska przyprowadziła do Kamińskiego „Oleńkę” – ona wszystko mu
opowiedziała. Kamiński kazał jej odszukać i wskazać tego żołdaka. Gdy to zrobiła – na jej oczach zabił go; zawołał innych
i powiedział, że każdego to czeka. Potem
wyjechał. Przydzielił nam dwóch oﬁcerów
zobowiązanych do opieki nad nami. My
byłyśmy z panią Piotrowską, było nas pięć.
Kamiński powiedział: pani z córkami pójdzie na noc do sztabu. O zachodzie słońca
zaprowadzono nas do domu naprzeciwko,
żołnierz przyniósł nam bochenek chleba
i kubełek wody i zostawił. Ja spałam jak
zabita, ale podobno krzyki były straszliwe
i strzały z Zieleniaka. To co nas spotkało
jest tak nietypowe w porównaniu z tym co
się na tym Zieleniaku działo...
Nad ranem przyszli po nas i zaprowadzili na Dworzec Zachodni. Pociąg ruszył
(pp. Donathowie, Pollakowie, p. Piotrowska i my), przejechał Włochy – tam było
zielono od żandarmów na peronie. Na
przystanku Ursus pociąg zwolnił, polski
kolejarz zajrzał do nas mówiąc: „Nie ma
Niemców na stacji, kto może wysiadać!”
Myśmy wysiedli. Przed laty znalazłam jakiś artykuł o tych dniach: że to był pierwszy
transport do Pruszkowa i to było niedopatrzenie niemieckie. Przystanek Włochy był
obstawiony i nie przyszło im do głowy, że
na następnym przystanku polski kolejarz
zwolni. Wtedy też przeżyłam moment, którego do końca życia nie zapomnę, moment
zapierającej dech w piersiach wolności.
Nagle świat stanął przede mną otworem,
zupełnie nowy, ponieważ wszystko to co
do tej pory miałam przestało istnieć. W rezultacie dotarłyśmy do Milanówka – miałam tam rodzinę. W Milanówku były ciągłe
łapanki na warszawiaków, nasza działka
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była mocno zakrzewiona, tam
ukryłyśmy
się raz podczas łapanki – miałyśmy szczęście, następnym razem podobno przez te krzaki siekli
z automatu.
Straszne to były chwile, ale mimo
wszystko we wspomnieniach niektórych
osób można by odnaleźć – jakby tu powiedzieć – atmosferę przygody...
I tak rzeczywiście było! Jak się ma siedemnaście lat wojna może wydawać się
przygodą. Był w czasie wojny taki wiersz
– całego nie pamiętam, w każdym razie
kończy się słowami:
„.... Majem już nas nie weźmiecie, my
sami przygodą!”
Są ludzie, którzy przez cały czas żyją powstaniem. Ja akurat do nich nie należę.
Irytują mnie opowieści o pełnym entuzjazmu stosunku cywilów do Powstania.
Tak było tylko na początku, potem ludzie
ich przeklinali. Później się ujawniło, ile tam
było chorej ambicji w tym dowództwie,
ile fuszerki... Dużo! Jest taka piosenka:
„Chłopcy silni jak stal... a gdy miną już dni,
walki, szturmu i krwi, bratni legion gdy
z Anglii powróci, alejami z paradą, pójdzie
wiara gromadą i tę piosnkę szturmową zanuci.” To był ten miraż, że tak to będzie,
a stało się inaczej.
Myśmy tak byli wychowywani od dziecka. Ten znany wierszyk: „Kto ty jesteś?
Polak mały” kończy się: „Coś jej winien?
Oddać życie!” Tak to pokolenie było wychowane. Romantyzm zaciążył. A jak się
pomyśli o stratach kulturalnych, książkach, rękopisach, o gospodarce.
A ci co zginęli... Ale z drugiej strony,
później by ich i tak zaaresztowali.
W czasie wakacji 1944 roku, tuż przed
Powstaniem wpadł mi w ręce aktualny
biuletyn informacyjny, gdzie były opisane
wypadki w Wilnie, powstanie w Wilnie
i jak Armia Radziecka do sprawy podeszła.
Byłam zaprzysiężona, wiedziałam, że muszę iść do powstania, ale uważałam, że to
jest obłęd, bo przecież po tym co się stało
w Wilnie, czego można było oczekiwać tutaj? Rosjanie przez 2 miesięce patrzyli jak
Warszawa się wykrwawia, z ich punktu
widzenia to było logiczne. Ale myśmy byli
tak wychowani, zaprzysiężeni...
wysłuchała
Joanna Rolińska
* rozmowę z Teresą Kądzielową
drukowaliśmy w 14 nr „Ochotnika”
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Powstanie warszawskie – Reduta Wawelska

Bohaterowie przypadku

– z Wojciechem Mieroszewiczem „Karczem”
rozmawia Grzegorz Mazurowski
Przez pierwszych jedenaście dni Powstania Warszawskiego walczył pan na Ochocie. Jak się pan tam znalazł?
Przypadkiem! Na Ochocie walczyłem
przypadkiem, bo tam mnie zastały walki.
Pierwotnie byłem żołnierzem „Baszty”,
baonu sztabowego, który miał walczyć na
Mokotowie, ale tydzień przed Powstaniem
dostałem strasznego wrzodu na brodzie,
gorączki i nie mogłem w ogóle chodzić na
zbiórki. Nikt mnie nie powiadomił, że mam
się stawić na alarm. Więc 1 sierpnia, niczego
się nie spodziewając, poszedłem tak jak na
zwykłą zbiórkę – bo już wydobrzałem – do
mieszkania na Filtrwą, tam gdzieśmy się
zwykle spotykali. Ale nie doszedłem, zaczęły się strzały. Powstanie. Zostałem odcięty od
mojego oddziału, „Baszty”, która już wtedy
walczyła na Mokotowie. A że skończyłem
czwartą klasę gimnazjum na Mianowskiego,
to pomyślałem że najlepiej będzie pójść właśnie tam, do gmachu szkoły, i okazało się że
tam już jest polskie wojsko.
Gimnazjum? To ile pan miał wtedy lat?
Siedemnaście. A gdy traﬁłem do konspiracji, na samym początku 1944 r., nie
miałem nawet siedemnastu. Któryś z kolegów, który mnie dobrze znał, powiedział że
mogę wstąpić do konspiracji. Oczywiście
się zgodziłem, więc zostałem zaprzysiężony pięknie na Filtrowej, w czasie przysięgi
staliśmy na niemieckim sztandarze ze swastyką, tak to się u nas odbywało. I to była
właśnie „Baszta”, oddział mokotowski,
sztabowy baon. Pseudonim wziąłem od
nazwiska płk. dypl. Jana Karcza, dowódcy

Mazowieckiej Brygady Kawalerii – pełen
zacności człowiek – przez pierwsze półtora roku okupacji ukrywał się w majątku,
w którym i ja mieszkałem z rodziną.
Potem mieliśmy ostre przeszkolenie
w lasach pod Józefowem, nad Świdrem,
i pod Podkową Leśną. Szkolili nas przedwojenni zawodowi wojskowi: strzelanie,
okopywanie się, nacieranie tyralierą.
R E D U T A

W A W E L S K A

Na Mianowskiego...
...wszystko było zabarykadowane, ufortyﬁkowane, okna, brama. Z pierwszego
piętra spuścili mi drabinkę sznurową, po
tej drabince się wspiąłem na górę, zameldowałem się jako żołnierz „Baszty” i mnie
przyjęli, od razu, bez problemu, ponieważ
tam było dwóch kolegów którzy mnie znali.
Dołączyłem do oddziału jako siedemdziesiątyktóryś. Nasz rewir był to blok ograniczonym ulicami: Wawelska-Uniwersytecka-Mianowskiego-Pługa. To duży blok otoczony ze wszystkich stron domami, istnieje do
dziś, a w środku był dziedziniec. Naturalna
forteca. „Reduta Wawelska”.
To był pierwszy sierpnia?
Nie. Pierwszego sierpnia, po wybuchu
walk, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić,
gdzie iść, więc cały dzień przesiedziałem na
Filtrowej u pewnej pani, która mnie przechowała, nakarmiła, ale w nocy – ponieważ
ona nie chciała mnie wypuścić – w nocy
wyskoczyłem przez okno i na Mianowskiego poszedłem, bo chciałem coś robić, gdzieś
iść. Walczyć, a nie siedzieć.
Czyli już drugiego rano przestał być pan
żołnierzem „Baszty” i przyłączył się do...
– co to był za oddział?

Wojciech Mieroszewicz, 1945 r.
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To był oddział nieco przypadkowy, złożony z ochockiego plutonu 435 oraz wielu
przypadkowych ludzi, takich jak ja „rozbitków”, bo główne siły z Ochoty wyszły
w nocy z 1 na 2 sierpnia. Dopiero potem
przyznano nam honorową nazwę „Pluton
Wawelska”. Moim oddziałem dowodzili
dwaj podchorążowie i podporucznik Jerzy
Modro „Rarańcza”. W oddziale było ok. 78
żołnierzy, oczywiście było też wielu cywilów,
jakieś 200 osób, podczas walk głównie siedzieli pochowani po piwnicach, bo w mieszkaniach było bardzo niebezpiecznie.

17/2006 OCHOTNIK

Jak było z uzbrojeniem?
Jak zwykle: kłopot. Mieliśmy trzy pistolety maszynowe, schmeissery, około pięciuset granatów, trochę broni krótkiej – tak, że
można było strzelać, można było się bronić,
ale do pełnego wyposażenia to było ho-ho-daleko jeszcze.
A pozostałe wyposażenie, zaopatrzenie?
Najgorszy był chyba brak opatrunków
w końcowym okresie, brak środków sanitarnych. Bo grupa sprawnych sanitariuszek
była między innymi pani Halinka Donath.
Ale zaopatrzenie w środki sanitarne starczyło nie na długo. Poza tym początkowo
było trochę głodno.
Dopiero później znalazłem w mieszkaniu inżyniera Skarżyńskiego całą spiżarnię
pełną wiktuałów. To wspominam zawsze
z humorem: był rozkaz, żeby otwierać
wszystkie mieszkania (mieszkania miały
dwa wejścia, frontowe i kuchenne, na dwie
różne klatki schodowe), żeby można było
przerzucić żołnierzy po piętrach, żeby nie
musieli zbiegać na dół i wchodzić następną klatką. W ten sposób można było cały
dom obejść. A przy okazji szukaliśmy żywności. Mieszkanie, do którego wszedłem
było bardzo bogato urządzone, widać
że facet zamożny. Ale nic nie znalazłem,
nic, kompletnie! Jakieś okruszyny chleba
w kuchni... Pomyślałem że to niemożliwe,
bo przecież każdy jakieś zapasy ma. No
i zacząłem penetrować bardziej szczegółowo, dokładnie, i za wieszakiem na palta,
za paltami, znalazłem małe drzwi. Myślę:
choroba, może to jest spiżarka? Ale drzwi
były zamknięte. Szukam klucza – nie ma.
Myślę sobie: właściciel pewnie nie wziął
ze sobą klucza, bo po co? Więc stanąłem
i zastanowiłem się: gdybym ja te drzwi
zamykał, to co bym zrobił z kluczem? Rozejrzałem się. Na górze była antresola. O!
Tu bym wsadził klucz. Sięgam ręką – i jest!
Otworzyłem drzwiczki i okazało się że to
była spiżarka, tak wyposażona, że brak mi
słów zachwytu. Smalec gęsi w paczkach
– rozumie pan! Konserwy różnego rodzaju, wędliny suszone całymi kilogramami
wiszące, suchary, worki sucharów, cukier!
Najpierw się zamknąłem w tej spiżarce
na trochę, potem kolegom ze swojej sekcji dawałem klucz żeby też sobie podjedli,
no a w końcu to wszystko znieśliśmy do
kuchni na dół, do ogólnego użytku. Tak że
potem nie było już tak źle z wyżywieniem.
Wytrzymaliśmy jakoś, chociaż żadnych
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dostaw z zewnątrz nie było, nie było takiej
możliwości. Dom był szczelnie otoczony.
O B R O N A
Byliście na południowo-zachodnim skraju
powstańczej Warszawy, odcięci i otoczeni.
Tak! Dalej niż my w tym kierunku nikogo z naszych już nie było. Dlatego ciągle
mieliśmy ciężkie ataki nieprzyjacielskie.
Nasz dom był całkowicie otoczony, głownie
przez oddziały kolaboracyjnej brygady SS
RONA, Rosjan, Ukraińców. Ja walczyłem
od strony Mianowskiego, zdaje się naprzeciwko domu Mianowskiego 24, bo tej części
reduty bronił mój oddział. W tamtym domu
byli ronowcy i Niemcy, uliczka jest wąska,
więc naprawdę dobrze trzeba się było
kryć, chronić – żeby nie zastrzelili. Na rogu
Uniwersyteckiej były koszary SS. Od Pola
Mokotowskiego ostrzeliwało nas działko
małokalibrowe, i muszę powiedzieć, dużo
kłopotu zrobiło, bo strzelali pociskami rozpryskowymi. Kilka osób poległo od ognia
tego działka, dosłownie ludzie byli szpikowani odłamkami pocisków. Bardzo duże
szkody zadawała nam artyleria przeciwlotnicza z Pola Mokotowskiego: tam gdzie
teraz jest stadion Skry stała bateria dział
105 albo 88 mm, nie pamiętam dokładnie.
Działa w nocy kierowały lufy w niebo, żeby
zestrzeliwać samoloty przychodzące nam
z pomocą, wykonujące zrzuty, ale w dzień
strzelało to wszystko na nasz dom. Działa miały pod obstrzałem połowę naszego
domu, dlatego że drugą połowę zasłaniał
gmach Dowództwa Marynarki naprzeciwko, po drugiej stronie Wawelskiej. Co rano,
o dziewiątej – Niemcy byli bardzo punktualni – widzieliśmy z daleka jak te działa kierują lufy w naszym kierunku.
Bardzo strzelali?

schodzić do schronów – baliśmy się, że
w każdej chwili działa mogą przerwać ogień
i ronowcy ruszą do ataku. Więc siedzieliśmy
w tych pokojach, na stanowiskach. A pocisk
jak traﬁł w okno to demolował cały pokój.
Straszna nerwówka, koledzy palili papierosy nałogowo. Ja nie paliłem, więc jadłem
cukier w kostkach. Potraﬁłem jednego dnia
zjeść półtora kilo cukru! Z nerwów, żeby coś
robić, a nie czekać na to, że pocisk wpadnie.
A potem wyskakiwali ronowcy z bronią,
doskakiwali do muru i usiłowali się dostać
gdzieś, na parter czy do piwnicy, więc trzeba
było wystrzelać to towarzystwo.
Atakowali z różnych stron, ale najbardziej
dokuczliwy był dom Mianowskiego 24. Brałem udział w podpalaniu tego domu.
Udało się?
Częściowo. Wie pan, cholernie trudno
jest podpalić taki dom. Bo jak się traﬁło butelką w ścianę, to się na ścianie rozlewała
benzyna, popaliła się i gasła. Trzeba było
traﬁć do środka, do okna. Z trzydziestu
metrów! Strasznie ciężko było. Ale mimo to
podpaliliśmy ten dom. Niemcy się z niego
wycofali. Potem spalił się całkowicie.
Czy ataki były cały czas podobne?
Do 9 czy 10 sierpnia tak. Ale 10 sierpnia
Niemcy zastosowali nową taktykę: puścili
nam goliaty na bramę od strony ulicy Uniwersyteckiej. Goliaty to były bezzałogowe,
malutkie jakby czołgi, kierowane przewodem, miały 600 kg materiału wybuchowego, jak dojechały do celu to wybuchały.
No, i puścili nam dwa takie goliaty od Uniwersyteckiej. Oczywiście rozwalili bramę,
rozwalili wszystkie sprzęty, którymi zabarykadowaliśmy bramę, proszek się z tego
zrobił, ale Niemców nie wpuściliśmy.
Co było dalej?

W sumie tak z kilkaset pocisków armatnich traﬁło w nasz dom. Ciężko było
wytrzymywać ostrzał, bo nie można było

11 sierpnia zostałem odkomenderowany do obrony bramy, bo groziło że będzie
kolejny atak z tej strony. Puścili nam jeszcze jednego goliata. Potężny był
wybuch, zrobiło się
przejście, no i musiałem trochę postrzelać żeby nie
wpuścić Niemców.
Ale równocześnie
granatniki zaczęły
strzelać na dziedziniec. Granatniki
to broń stromotorowa, pociski leciały wysoko w górę
i pozatoczeniu łuku nadachem spadały stromo na dół
na podwórko. No
i wybuchł jeden
Reduta Wawelska od strony Uniwersyteckiej, sfotografowana w pocisk blisko mnie
1945 roku, tuż po wyzwoleniu. Frontowa sciana zniszczona ostrzałem – dostałem odłamartylerii z Pola Mokotowskiego kiem w kolano. Sil-
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nie trysnęła krew – musiał mi przeciąć jakąś
arterię. Oddałem pistolet maszynowy koledze i skierowali mnie do punktu opatrunkowego. Założyli mi opaskę uciskową żeby
zatamować krwotok i siedziałem potem
w punkcie opatrunkowym. Siedziałem tam
ze dwie, trzy godziny, słyszałem kolejne
wybuchy. No i w pewnym momencie widzę
że przebiegają koledzy i mówią że schodzą
do kanałów, bo już brama się otworzyła, że
atak jest silny i nie obronią się.
K A N A Ł Y
Jak była podejmowana decyzja o zejściu
do kanałów?
Nie wiem, kiedy ta decyzja została podjęta. Decyzja była jak najbardziej słuszna,
inaczej by nas po prostu wymordowali, bo
nie było jeszcze wtedy niemieckiego przyrzeczenia o traktowaniu nas jako żołnierzy.
Siły wroga były przeważające, amunicja się
wyczerpywała, jedzenie się wyczerpywało,
nie było szans na żadną pomoc z zewnątrz,
żadnych szans. Wtedy kiedy nam rozwalili
goliatami całą bramę, tak, że można już było
wjechać samochodem, było oczywiste że się
nie utrzymamy.
Co pan zrobił?
Pomyślałem: przecież nie zostanę tu
w takim wypadku, bo mogą mi życie odebrać, mogą mnie zabić. I poszedłem jako
jeden z ostatnich. Jedenasty byłem od
końca czy dwunasty, bo w kanałach wszyscy ranni zawsze byli na końcu, żeby nie
blokować innym przejścia. Nie mieliśmy
żadnego przewodnika który znałby drogę.
Wcześniej poszła grupa kapitana „Sabały”*, i jakoś doszli do Śródmieścia. Kiedy
myśmy wychodzili, opuszczali już Redutę
Wawelską, został tam jeden żołnierz. Jak
on się nazywał? Zapomniałem. Został sam;
sam blokował wejście Niemcom. I zginął.
Dla mnie to było największe bohaterstwo
z jakim się spotkałem w Powstaniu.
Zleźliśmy po prostu do kanału i sobie
szliśmy. Było ciężko, dlatego że kanał nie
był duży. Miał tylko 1,10 m wysokości. Jestem wysoki i nie mogłem iść na wyprostowanych nogach.
A był pan ranny w kolano...
No tak! Ale nie można się było pieścić.
To nie był czas żeby się roztkliwiać nad sobą.
Było tam trochę nieczystości, różne świństwa
jak to zwykle w kanale, po kolana. Opatrunek po jakiejś godzinie czy półtorej się rozpiął
i spadł, otwarta rana została. Na szczęście
krew była zatamowana, bo bym się tam wykrwawił. A po paru godzinach kurcze mnie
zaczęły chwytać. Potem, żeby odpocząć,
człowiek klękał, siadał w tej mazi. Wszystkie
świństwa się do tej rany dostawały. I wie pan
żeby mi coś było? Nic! Absolutnie nie było
żadnego zakażenia, wszystko się zagoiło!
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Ile czasu byliście w kanałach?
Wiele godzin. A wyszliśmy bardzo niedaleko. Na kolonii Staszica. W prostej linii to jest
najwyżej półtora kilometra. Na samym skraju
Pola Mokotowskiego, na Prezydenckiej, ze
300 metrów do Alei Niepodległości. Tam wyszliśmy z kanału.
Z I E M I A

N I C Z Y J A

Wiedzieliście gdzie wychodzicie?
Absolutnie nie wiedzieliśmy. Kompletnie straciliśmy orientację, w kanale było
ciemno, wiele godzin, a jak wyszliśmy była
może trzecia nad ranem. Wyszliśmy przemoczeni, zmarznięci, zmęczeni oczywiście. Była kompletna cisza, ciemno, nic się
nie działo. Ktoś prowadził nas w kierunku
6 Sierpnia, na Szpital „Ujazdowski”, bo tam
mieliśmy się kierować.
Czy to prawda że szliście boso?
Prawda! Bo na ziemi było mnóstwo
odłamków szkła, z powodu ostrzału,
wybuchów. I jak się szło w butach to szkło
robiło okropnie dużo hałasu.
Czy was to nie kaleczyło?
Oczywiście, że kaleczyło!... Niestety jeden z nas stracił kontakt z poprzednikiem,
ci przed nim poszli, a myśmy zostali.
Z osiemnastu nas zostało. Jak zaczęło
świtać, to trzeba było się gdzieś schować.
Nie wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, w którą
stronę iść, nic żeśmy nie wiedzieli. Więc się
zapakowaliśmy pod jakiś taras, do graciarni
gdzie się normalnie pakuje różne rzeczy, narzędzia ogrodnicze. Można tam było tylko
chodzić na czworaka. Zawaliliśmy wyjście
jakimś starym tapczanem. Po siódmej zaczęło się robić trochę cieplej, potem usłyszeliśmy niemiecką sygnaturkę, trąbkę i Niemcy
przyszli na kolonię. Było ich dobrze słychać.
No i wtedy się zrobiło nieprzyjemnie, bo
Niemcy podpalili ten dom, pod którym był
„nasz taras”. Słyszeliśmy kroki Niemców
po tym tarasie, tuż nad naszymi głowami.

Nie znaleźli was?
Ciężko było, bo przeziębiliśmy się w kanałach i towarzystwo zaczęło kichać. Było
mało miejsca, każdy leżał na czyichś nogach, moje nogi leżały na czyichś nogach, na
mnie leżały jakieś nogi – i trzymaliśmy ręce
na ustach. Jak tylko ktoś głośniej westchnął,
obawialiśmy się, że kichnie, a jak kichnie
to nas znajdą – i śmierć dla wszystkich!
Wystarczyło jeden granat do nas wrzucić
i wszystkich by wydusiło. Ten dzień był
koszmarny. Błędem było, że wszyscy tam
weszliśmy, bo zaraz się zrobiło strasznie
duszno. Nie można było powietrza złapać;
gorąco, my się pocimy jak cholera, nie ma
powietrza, nosa nie można wychylić bo –
Niemcy, w dodatku dom nad nami się palił
– i tak było do jakiejś godziny 19-20, kiedy
znów usłyszeliśmy sygnaturkę niemiecką
i Niemcy zeszli z kolonii. Dopiero wtedy
moglismy wyjść. Odwaliliśmy tapczan, ale
nie mogliśmy stanąć na nogach ze zmęczenia, osłabienia, pragnienia. Siedzieliśmy tam
dwanaście godzin bez wody. Wypełzłem,
dopiero po jakimś czasie doszedłem do siebie i wstałem na drżących nogach, ktoś z kolegów się i przyniósł wiadro wody i dopiero
zaczęliśmy pić. Podchorąży który dowodził,
powiedział: słuchajcie koledzy, następnej
nocy to my tu nie wytrzymamy. Musimy coś
zrobić, trzeba iść po pomoc, ktoś musi nas
stąd wyprowadzić. Nie wiemy, w którą stronę iść; nie wiemy, gdzie jesteśmy; nie wiemy
w ogóle nic.
Ja się zgłosiłem, trzech nas w sumie się
zgłosiło. Poszliśmy w różne strony.
DO ŚRÓDMIEŚCIA
Jaką drogę pan wybrał?
Najpierw poszedłem w stronę Langiewicza. Pamiętam że znowu zdjąłem buty, żeby
hałasu nie robić. Prąd jeszcze był w tej kolonii, jakieś mieszkanie było oświetlone, ale
nie podchodziłem, bo nie wiadomo było kto
tam jest, pies jakiś szczekał... Na wyczucie
skręciłem w pierwszą ulicę na prawo. Doszedłem do końca ulicy, widzę zwalone drzewo w poprzek ulicy – to była
Wawelska! A z drugiej strony
Pole Mokotowskie. Więc już
wiedziałem gdzie jestem. Ponieważ nie wiedziałem co i jak
z powstaniem, to pomyślałem,
że najlepiej jak będę celował na
swój dom na Noakowskiego.
Czy coś się tej nocy działo?
Czy coś było widać, słychać?

Nic specjalnego. Strzelano,
oczywiście strzelano ciągle:
tu, tam, ale nic konkretnego.
Przeczołgałem się na drugą
stronę ulicy, a tam rosły kartoﬂe. Tymi kartoﬂami doszeUlica Uniwersytecka widziana zza Wawelskiej, dłem do Alei Niepodległości,
z Pola Mokotowskiego, po lewej ruiny Reduty Wawelska. na czworakach. Aleja NiepodZ tyłu widoczny kościół Św. Jakuba na placu Narutowicza ległości miała po środku pas
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zieleni, też kartoﬂe tam rosły, no i miałem
problem z przejściem. Noc była księżycowa, asfalt oświetlony, myślałem sobie – jak
wejdę, a tam ktoś siedzi, to mnie ustrzelą.
Przyznam się, że z pół godziny siedziałem i się decydowałem żeby to przeskoczyć. W końcu przeskoczyłem, poszedłem
w krzaki, i tam nadziałem się na dwóch
Niemców, którzy głęboko spali. Ominąłem
ich, bo nie miałem broni i skierowałem się
w kierunku Polnej, mniej więcej tam gdzie
są budynki Politechniki. Ale najpierw musiałem przejść przez pole kapusty. Gęsto ta kapusta rosła i jak w niej pełzłem to chrzęściła
okropnie, myślałem że mnie wszyscy słyszą.
Więc w końcu się zdecydowałem – biegiem!
– przez tę kapustę w kierunku Polnej. Wpadłem na siatkę która otaczała szpital niemiecki na 6 Sierpnia. Siatka była obwieszona
różnymi butelkami, hałasu narobiłem jak
cholera. Natychmiast odskoczyłem, zaczęli
strzelać, ale dość anemicznie, niespecjalnie.
No i w ten sposób dobiegłem do placu przed
Politechniką. Tam była kapliczka, której już
teraz nie ma, a przy kapliczce rosły dość wysokie pomidory, więc ja w te pomidory się
schowałem, z resztą bardzo chętnie, bo one
były dojrzałe, a mnie się strasznie chciało
pić. Wyglądam z tych pomidorów, widzę
Noakowskiego, Politechnikę. Tu strzelają,
tam strzelają. A w rogu, przy Śniadeckich
widzę jakąś barykadę. Cholera wie, gdzie są
nasi, gdzie Niemcy. Głupio byłoby wyskoczyć i traﬁć wprost na Niemców! To byłoby
najgłupiej, co można! Więc tej nocy nie zdecydowałem się na przejście, przespałem się
w pomidorach. Następnego dnia wypatrzył
mnie snajper z Polnej, Polak, rozmawiałem
z nim potem, zabaczył ruch tych pomidorów,
przycelował i chciał mnie traﬁć. Na szczęście
mu się nie udało.
Czy poza tym coś się działo, były tam jakieś walki?
Nie, walk nie było, spokój. Noc tam
przeleżałem, później cały dzień, w końcu
o czwartej po południu myślę – Łaska Boska niech mnie chroni, trzeba zaryzykować!
Zerwałem się z pomidorów i zacząłem biec
w kierunku barykady. Jak polska barykada,
to mnie przyjmą.
Jak zacząłem biec, to jakiś Niemiec zaczął do mnie strzelać świetlnymi kulami,
ale mnie nie traﬁł. Widziałem jak kule
uderzały w mur. Do barykady dobiegłem,
a zza barykady ktoś mówi: stój! Ręce do
góry! Zatrzymać się! Głupio mi było, bo
tu Niemiec strzela, a tu mi: stój! Ale musiałem się zatrzymać. Powiedziałem, że
z Wawelskiej, z Ochoty żołnierz, to mnie
wpuścili. Bo pierwsza część naszego oddziału, z porucznikiem Modro, już tam
była. Oczywiście poszedłem coś zjeść, bo

OKO

Kolejny sierpień,
który jest wyjątkowy
Utworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego
wskrzesiło pamięć o bohaterach i wydarzeniach
tamtych dni. Widoczna i odczuwalna jest patriotyczna atmosfera obchodów powstania, które
były i są bardzo ważne szczególnie dla żyjących
powstańców i ich rodzin. Dobrze, że już nie tracimy czasu, że posłuchaliśmy nawoływania
księdza Jana Twardowskiego, abyśmy „spieszyli
kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”. Coraz
mniej jest żywych świadków historii, od których
możemy czerpać cenną i coraz mniej poważaną naukę miłości do Ojczyzny. Dzięki Muzeum
Powstania Warszawskiego zwłaszcza w tych rocznicowych dniach sierpnia są oni
w centrum uwagi po wielu latach represji, spychania na margines i zapomnienia.
Nareszcie. Po sześćdziesięciu latach.

CAŁOROCZNY KURS
MALARSTWA I RYSUNKU
DLA WSZYSTKICH,
JAK I POD KĄTEM
EGZAMINÓW NA ASP
PROWADZĄCY:
Marek Ejsmond-Ślusarczyk
niedziela: 12.00-16.00
studium postaci
wtorek: 16.00-20.00
studium i interpretacja martwej natury
MIEJSCE
MAGAZYN SZTUK
ul. Filtrowa 62, lok. 230
KONTAKT
0 501 718 601, e-slus@wp.pl

Pamięć o wydarzeniach historycznych jest wciąż żywa na Ochocie. Organizowany jest rajd śladami historii, koncerty patriotyczne, spotkania środowiska IV Obwodu AK, wspólne wyjazdy, spotkania w szkołach. Każdy kontakt z osobami które
brały udział w powstaniu jest wielkim przeżyciem. Okazuje się, że są to ludzie niezwykle interesujący, z ogromnym poczuciem humoru i pomimo tragicznych przeżyć, pełni optymizmu. Pogody ducha uczmy się właśnie od nich.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

byłem spragniony i głodny, ale za parę
godzin, w nocy, wyszliśmy z patrolem po
tamtych co zostali.
Jak duży był ten patrol?
Z osiem, dziewięć osób, oczywiście
uzbrojeni, w pistolety maszynowe. Poprowadziłem ich wszystkich. Dość łatwo nam
poszło, bo akurat zrzuty były, więc cała
uwaga Niemców skierowana była na niebo.
Reﬂektory, działa. Przeszliśmy przez Aleje
Niepodległości, doszliśmy do Wawelskiej...
i okazało się że to zwalone drzewo Niemcy
usunęli! Ja się po nim orientowałem gdzie
iść – a drzewa nie ma! Mimo wszystko jakoś kolegów znalazłem i ich wyciągnęliśmy, wszystkich. Droga powrotna też była
dobra, bo ciągle były zrzuty. W pewnym
momencie tylko od Rakowieckiej strzelał
do nas karabin maszynowy, świetlnymi pociskami – kapitalny widok! Widać
było jak pociski lecą, i był czas żeby się
schować. Bardzo fajnie to wyglądało, jak
świecące koraliki. Bez większych przygód
doszliśmy do Śródmieścia, a tam już było
jedzenie, opatrywanie. Noga mi się zagoiła, śladu nie było. Tak się skończyła epopeja Wawelskiej.

Jakie znaczenie dla całego Powstania
miała wasza jedenastodniowa obrona
„Reduty Wawelska”?
Mam wrażenie, że swoją walką odciągnęliśmy część sił Niemców i ronowców,
które mogły być użyte w innych dzielnicach. Poza tym swoim oporem nie dopuściliśmy przez wiele dni do ataku z tej strony
na Śródmieście. Nasza walka miała dość
istotne znaczenie psychologiczne, bo ludność miała tak dość okupacji niemieckiej,
że wszyscy oczekiwali walki, zbrojnego
oporu przeciwko Niemcom. Blokowaliśmy
też niemiecką komunikację na Wawelskiej
i Żwirki i Wigury, choć Wawelska nie była
tak ważną arterią jak teraz. Teraz jest most,
Trasa Łazienkowska, ale wtedy to była
mała, raczej peryferyjna ulica. Ważniejsza
była Filtrowa, której niestety nie byliśmy
w stanie zablokować.

* Kpt. Władysław Sieroszewski „Sabała”, wojskowy praw-

nik, przewodniczący Wojskowego Sądu Specjalnego Okręgu
warszawskiego AK, mimo że najwyższy stopniem, nie
przyjął dowództwa Reduty ponieważ znalazł się tam przypadkiem i prawdopodobnie miał nadzieję przedostać się jak
najszybciej do Śródmieścia zgodnie ze swoim przydziałem.
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LATO Z TAŃCEM
Europejska Akademia Tańca przy ul. Radomskiej 13/21 (ﬁlia Ośrodka Kultury
Ochoty) zaprasza w sierpniu na letnie
warsztaty taneczne. Uczestnicy zajęć
będą mieli możliwość wypróbowania
różnych rodzajów tańca m.in. capoeira,
ﬂamenco, funky, latyno dance, salsa,
tango argentyńskie i wiele innych.
Warsztaty:
wtorki i w piątki 14.00-16.00
(01.08, 04.08, 08.08, 1.08, 18.08, 22.08).
Informacje i zapisy:
0 602 192 03 lub (0 22) 659 43 79.
Wstęp wolny

LATO Z PLASTYKĄ
Klub Nauczyciela przy ul. Radomskiej
13/21 (ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty) serdecznie zaprasza na letnie zajęcia plastyczne.
Zajęcia odbywać się będą w sierpniu:
wtorek i czwartek 10.00-12.00 (01.08,
03.08, 08.08, 10.08, 17.08, 22.08, 24.08).
Podczas zajęć uczestnicy poznają
różne techniki rysunkowe i malarskie,
lepienie z masy solnej oraz techniki
eksperymentalne. Warsztaty
poprowadzi Katarzyna Saniewska.
koszt: 50 zł/miesiąc
szczegółowe informacje:
(0 22) 823 37 56 lub osobiście w Klubie
Nauczyciela przy ul. Radomskiej 13/21
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powstanie warszawskie

Jak zginął „Grzymała”.
O śmierci komendanta IV Obwodu AK Ochota
Śmierć Mieczysława Sokołowskiego
ps. „Grzymała”, komendanta IV Obwodu
Ochota Okręgu Warszawskiego AK nie została do końca wyjaśniona. Poniósł on bohaterską śmierć w nocy z 18 na 19 sierpnia
1944 r., dowodząc atakiem swojego nowo
sformowanego pułku, z Lasu Kabackiego
w kierunku Wilanowa i Mokotowa, niosąc
pomoc walczącej Warszawie. Dotychczasowe opisy oparte są o relacje osób, które
brały udział w ataku oddziałów pod dowództwem „Grzymały”. Na tej podstawie
śmierć Sokołowskiego opisywali Lesław M.
Bartelski i Józef Wroniszewski.
Ten pierwszy podaje w swojej monograﬁi „Mokotów 1944”, s. 378: „Ale ppłk Grzymała nie zginął na miejscu. Ciężko ranny,
odzyskał po jakimś czasie przytomność
i zaczął się czołgać do pobliskich zabudowań. Nikt mu jednak nie udzielił pomocy,
przestraszeni mieszkańcy bali się wyjrzeć
na dwór i >>Grzymała<< został przez Niemców dobity na progu jednej z chałup”.
Z kolei Józef Wroniszewski w syntezie
historii IV Obwodu, na s. 265 uzupełnia
nieco Bartelskiego, cytując we fragmencie
relację siostry „Grzymały” M. Sokołowskiej-Okońskiej i sanitariuszki E. Kokińskiej
ps. Ewa: „Własnym przykładem pociągając do ataku na obiekt wilanowski padł na
polu ppłk >>Grzymała<< śmiertelnie ranny
serią karabinu maszynowego. Po załamaniu się natarcia na poszukiwania rannego
dowódcy pułku wrócił kpt. Marek, któremu towarzyszyła ochotniczo sanitariuszka
Ewa Kokińska >>Ewa<<, lecz poszukiwania
w ciemnościach okazały się daremne”.
Według informacji uzyskanych przez żonę
po wojnie w Wilanowie ranny ppłk „Grzymała”, odzyskawszy przytomność, podczołgał się po jakimś czasie do najbliższych
zabudowań z nadzieją znalezienia w nich
pomocy, ale przerażeni mieszkańcy kryli się
w swych domach szczelnie zamknięci. Nad
ranem został dobity przez Niemców.
Nieco światła na wydarzenia związane
z ostatnimi chwilami życia „Grzymały”
rzucają dokumenty ukrywanego przez
Michała Golańskiego i odnalezionego
w 2005 r. archiwum Podokręgu Zachodniego „Hajduki”, „Hallerowo” Obszaru
Warszawskiego AK, w którym wśród ponad 2000 oryginalnych dokumentów zachowały się również te z powstania warszawskiego, w tym opisujące wydarzenia
w Lasach Chojnowskich z udziałem żołnierzy z Ochoty.
Wśród nich znajduje się meldunek złożony
Inspektorowi „Waleremu” przez Janusza Chyczewskiego, ps. Pawlak opisujący akcję przebicia się do Warszawy i śmierci „Grzymały”:
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odpis
P. Insp. W a l e r y
1. Melduję – akcja przebicia się ppłk.
Grzymały do W-wy wyglądała następująco:
ppłk. Grzymała zdecydowany był ze swą
grupą liczącą 560 ludzi dobrze uzbrojonych
przebić się do W-wy możliwie bez walki,
wychodząc z założenia, że w Warszawie
potrzebna jest broń i nie można jej tracić
w walkach w czasie marszu. W dniu 18 b.m.
o godz. 17 nadszedł rozkaz z Warszawy
na nasze m.p. pisany przez ppłk. Daniela
z Mokotowa nakazujący wykonanie w czasie marszu uderzenia na Wolicę /art. 6 dział/
i Wilanów /około 30 ludzi/ w/g rozpoznania npla nadesłanego przez ppłk. Daniela.
W rzeczywistości npl był silniejszy i inaczej
rozmieszczony niż podano w rozpoznaniu. Akcja na Wilanów miała nastąpić przy
współdziałaniu 2 baonów ppłk. Daniela od
strony Czerniakowa. Początek uderzenia
ustalono na godz. 0 dnia 19 b.m. licząc się
z tym, że nie ma czasu na porozumienie się
z ppłk. Danielem. Ppłk Grzymała zdecydował się wykonać nakazane uderzenie.
Przebieg akcji: 1-na komp. w sile około
120 ludzi pod d-twem kpt. Korwina z Ochoty uderzyła na Wolicę. Pluton uderzający
na fw. Wolicę, gdzie stał sztab – wykonał
swoje zadanie niszcząc npla. Dwa plutony uderzające na baterje zostały odparte
ogniem art. i broni maszynowej i z dużymi
stratami wycofały się do lasów Kabackich.
Uderzenie na Wilanów nastąpiło z dwóch
stron – dwie komp. zmniejszone pod d-twem por. Gustawa uderzyły na D. Ursynów frontalnie na pałac Wilanowski. Po
godzinnej walce spłynęły na Sadybę. Dwie
kompanie zmniejszone pod d-twem kpt.
Grzegorza uderzyły na Wilanów od strony
bagien – wschód Powsinka. Przy grupie tej
znajdował się ppłk. Grzymała wraz ze mną.
Z powodu braku zaskoczenia i silnego
ognia npla i nieostrzelania się ogniem ludzi
z komp. Stena uderzenie załamało się. Ppłk
Grzymała prowadząc do szturmu pluton
komp. Stena został bardzo szybko ranny i w
stanie beznadziejnym pozostawiony w jednym z domów w Wilanowie. Uderzenie
ze strony W-wy nie nastąpiło. Dziś staram
się, jeśli żyje jeszcze sprowadzić go w bezpieczniejsze miejsce. Kompania Stena wraz
z plut. kpt. Grzegorza nie mogąc z miejsca
uderzenia przebić się do W-wy wycofała
się do Lasu Kabackiego. Wiedząc z pisma
P. Pułkownika, że Pan ma być w Kabatach
w dniu 20 b.m. oczekiwałem z komp. Stena
na P. Pułkownika. Nie mogąc się doczekać
skierowałem kompanię do Lasów Chojnowskich. Resztę oddziału przerzuciłem do
W-wy bez walki.
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2. W dniu 19 b.m. nawiązałem kontakt
z d-cą huzarów węgierskich [...]. Udałem
się do niego na skutek zaproszenia, które od
niego otrzymałem. Uzyskane wiadomości:
w rej. od Służewca do Lasów Chojnowskich
włącznie zostały skierowane dwie dyw.
węgierskie, dwie następne miały nadejść.
Zadanie – nie przepuszczania oddziałów
naszych ani do ani z W-wy – pacyﬁkacja lasów Kabackich i Chojnowskich. Węgrzy nie
chcą walczyć z Polakami – co robić? zapytał
się major. Naświetliłem sprawę odpowiednio i jednocześnie zameldowałem o tym do
W-wy. W dniu 20 przybył do Lasu Kabackiego ppłk Góra z W-wy celem rozmowy ze
sztabem węgierskim. Na pierwszej rozmowie, na której byłem obecny major oświadczył, że wszyscy oﬁcerowie podpisali deklarację, ze nie będą walczyć z Polakami. Na
skutek tego oddziały ich zostają wycofane
z tego terenu i skierowane do obrony Wisły
na odcinku od Augustówka po Kopyty. Jednocześnie w dniu dzisiejszym ppłk. Góra
ma rozmawiać z d-cą dyw.
3. Melduję, że w Lasach Chojnowskich
znajduje się por. Lanca i oddział N.S.Z.
w sile około 150 ludzi dobrze uzbrojonych
którzy odmówili pójścia na W-wę z ppłk
Grzymałą. Por. Lanca podjął w tych dniach
dość duży zrzut w tym terenie. Gdyby Pan
Pułkownik miał dla mnie jakieś rozkazy
proszę kierować do mnie przez Bicza.
/ – / P a w l a k kpt.
zastępca ppłk. Grzymały
Za zgodność :
(...)
Meldunek Chyczewskiego wprowadza
do dotychczasowych relacji jedną nową informację. Według niego swojego dowódcę,
żołnierze jednak sami zanieśli do jednego
z domostw Wilanowa. Kontakt z „Grzymałą” w nocy i rankiem 19 sierpnia musiał
być, skoro Chyczewski podawał w czasie
teraźniejszym, iż stara się swojego dowódcę
sprowadzić w bezpieczniejsze miejsce. Nie
wyklucza to jednak podawanej w relacjach
informacji, że w tym czasie „Grzymała”
mógł został dobity przez Niemców.
Mariusz Olczak

Ochota

Ślady walk
na Ochocie

Kościół na Placu Narutowicza, fot. Bartosz Nowożycki

ul. Filtrowa 62, fot. Mariusz Olczak

ul. Filtrowa 62, fot. Mariusz Olczak

ul. Białobrzeska 39, fot. Mariusz Olczak

Kościół na Placu Narutowicza, fot. Bartosz Nowożycki
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Do dziś pozostało stosunkowo niewiele śladów po walkach prowadzonych w Warszawie, w czasie
powstania warszawskiego. Takich
śladów jest równie niewiele na terenie Ochoty. Te powstańcze rany,
jakie otrzymała Warszawa w 1944 r.
powoli zabliźniają się i znikają. Jednym z najbardziej obecnie namacalnych i zauważalnych reliktów walk
są widoczne w ścianach kamienic i
domów ślady pocisków karabinowych i artyleryjskich. Z roku na rok są
one usuwane w czasie remontów i
prac budowlanych, jak w przypadku
kwatery kompanii „Warszawianka”
Batalionu „Chrobry II” przy ul Żelaznej
18, której renowacja właśnie się odbywa. Tym samym bezreﬂeksyjnie
znikają ostatnie zauważalne dowody
walk. Rzadko kiedy w czasie remontów pozostawiane są niewielkie
fragmenty muru ze śladami pocisków,
jak w przypadku gmachu przy Placu
Dąbrowskiego nr 1 w Śródmieściu.
Najczęściej z praktycznych względów
wgłębienia i ubytki pozostające w
murze, cegłach, płytkach czy płytach
piaskowcowych zamurowywuje się
lub wypełnia. Dla rodowitych lub
wieloletnich mieszkańców Warszawy
ślady te są nie wymagającą opisów
pamiątką. Wydaje się jednak, że
wielu przybywających do Warszawy
turystów nie zauważa tych śladów
i nie kojarzy ich z wydarzeniami
z II wojny światowej. Archiwum Czynu
Niepodległościowego w Archiwum
Akt Nowych stara się dokumentować
historię walk Polskiego Państwa
Podziemnego, a w ramach projektu „Zraniona Stolica” walk w samej
Warszawie podczas powstania warszawskiego 1944 r. oraz wcześniejszych akcji konspiracyjnych. W jego
ramach sporządzono dokumentację
fotograﬁczną poszczególnych zlokalizowanych budynków i murów, które
takie ślady posiadają. Poniżej przedstawiamy część z budynków odnalezionych na Ochocie.
Bartosz Nowożycki
Mariusz Olczak
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Ochota
WILLA WARSZAWA to wspólny, międzynarodowy projekt dziesięciu prywatnych galerii sztuki współczesnej,
które łączy idea odkrywania i promowania najbardziej intrygujących
postaw artystycznych. Niezwykły – ze
względu na swój kształt i historię – dom,
ukryty w zaroślach warszawskiej Ochoty, w ostatnim tygodniu sierpnia zamieni
się w jedyną w swoim rodzaju przestrzeń
ekspozycyjną, którą wypełnią prace kilkudziesięciu artystów z całego świata,
koncerty, ﬁlmy, dyskusje i przedstawienia tańca współczesnego.
Ideą projektu jest spotkanie – w tzw.
sprzyjających okolicznościach przyrody
– ludzi, którzy na co dzień współtworzą
obraz współczesnej sztuki, a więc nie
tylko artystów, ale również galerzystów.
Spotkanie to służyć ma zastanowieniu
się nad strategiami prezentacji sztuki
współczesnej, ale jest też próbą stworzenia przyjaznej alternatywy dla skrajnie zuniﬁkowanej i merkantylnej atmosfery targów sztuki, które są naturalnym
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miejscem spotkań galerii z całego świata. Nasz projekt nie przypadkowo odbywa się w lecie, w prywatnym domu,
jego istotą jest bowiem ujawnienie
tego co spontaniczne, eksperymentalne i nie obciążone rutyną codziennej
pracy galerii. Będzie tu miejsce zarówno na profesjonalne spotkania i rozmowy o sztuce jak i mniej lub bardziej
zobowiązujące działania towarzyskie.
W szczególności zależy nam na stworzeniu przyjaznej i bezpośredniej atmosfery ułatwiającej publiczności kontakt
z artystami, galerzystami i wszystkimi innymi uczestnikami projektu.

WILLA WARSZAWA to bowiem projekt
stworzony również z myślą o Warszawie.
Zapraszając grupę młodych, choć już
uznanych międzynarodowych galerii
chcemy ukazać dynamikę współczesnej sceny artystycznej – zaprezentować
artystów, dotąd w Polsce nieznanych,
którzy być może już niebawem decydować będą o obliczu światowej sztuki.
Dla większości uczestników projektu
– tak artystów jak i galerzystów – będzie
to pierwsza wizyta w Polsce. Mamy nadzieje, że również dla nich projekt ten
będzie ekscytujący, nie tylko jako poznawanie nowych miejsc i ludzi, ale także jako próba stworzenia efemerycznej
społeczności artystycznej, opartej na
wspólnych, dobrych emocjach i radykalnych ideach nowej sztuki.
Na program artystyczny projektu złożą się wystawy przygotowane przez
uczestniczące galerie oraz szereg dodatkowych wydarzeń – muzycznych,
scenicznych, kulinarnych, ﬁlmowych
i innych – przygotowanych specjalnie
dla WILLI WARSZAWA przez niezależnych kuratorów.

Galerie i artyści uczestniczący w projekcie:
Fundacja Galerii Foksal, Warszawa;
artyści: Piotr Janas i Maciej Sawicki

TANIEC WSPÓŁCZESNY:

GB Agency, Paryż;

MUZYKA:

TWO FISH, Hanna Hegenscheidt, Felix Marchand

Hotel, Londyn;
Daniel Hug Gallery, Los Angeles; artyści:
Eli Langer, Chris Lipomi

BONSAI KITTENS, CUKUNFT, DICK4DICK,
DJ WIKTOR SKOK, DJ KURA
FILM:

Ibid Projects, Londyn;
artyści: Guillermo Caivano, Anthea Hamilton

archiwum polskiego wideo artu, festiwal ﬁlmów

Galerie Jan Mot, Bruksela;

59 sekundowych, E-Rock

Galeria Plan b, Cluj;
artyści: Victor Man, Ciprian Muresan, Cristi Pogacean, Miklos Szilard

KULINARIA:

Raster, Warszawa;
artyści: Piotr Parda, Wilhelm Sasnal, Maciej Sieńczyk

Tino Sehgal, Klaus Webe

Kitty Travers – najlepsza lodziarka Londynu!
ARTYŚCI NA ŻYWO:
PERFORMENS:

Galerie Jocelyn Wolff, Paryż;
artyści: Christoph Weber, Prinz Gholam

Miklos Szilard, Prinz Gholam

Galeria Zero, Mediolan;

W tym samym czasie w Warszawie zaprzyjaźnione imprezy

artyści: Tue Greenfort, Massimo Grimaldi,
Michael Sailstorfer

MOBILE ACADEMY WARSAW oraz PRECZ Z ALFONSAMI SZTUKI! – wystawa o związkach sztuki i punk rocka.

WILLA WARSZAWA
25.08-1.09.2006, Warszawa
Miejsce: ul. Barska 29, Warszawa
codziennie od 15.00 do późnej nocy
organizacja: Galeria Raster
szczegółowy program:
www.raster.art.pl/villa

12

Projekt WILLA WARSZAWA
jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura Teatru i Muzyki
miasta stołecznego Warszawy oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Umilić sobie życie
Druga połowa lipca, jeśli chodzi o temperatury, była nie lada wyzwaniem dla przeciętnego człowieka, spędzającego, z różnych powodów, lato w mieście. Nasz przeciętny mieszczuch zmagał się nie tylko ze słońcem świecącym wysoko na niebie (oczywiście, bez żadnej chmurki) czy z dusznymi nagrzanymi pomieszczeniami. Prawdziwym wyznaniem była
podróż komunikacją miejską. W zasadzie trzy rzeczy szły w takiej sytuacji z pomocą: klimatyzacja, wiatrak i wachlarz.
Klimatyzacja – w budynkach rzecz nie tak rzadko spotykana, popularniejsza w biurach, sklepach niż mieszkaniach prywatnych, za to rarytas jeśli chodzi o komunikację miejską. Smakowanie go jest wielką przyjemnością. Miałam możliwość jej doświadczyć dzięki umiejętnościom i dobrej woli kierowcy linii 111. Gorąco polecam!
Wiatrak – przedmiot wielce użyteczny, o wiele tańszy od klimatyzatora. Trochę cieplejszy
w swym działaniu, ale bardziej dynamiczny (może się kręcić). Niestety, również przypisany
do miejsca. Tak. Wiatraki zagościły się w biurach, domach, wspomagają pracę i ułatwiają sen. Bardzo pracowite, czasami
chodzą na okrągło. I choć kiedyś bywały takie wiatraczki na głowę, działające na baterie, w tym roku nie spotkałam nikogo
z tego typu nakryciem głowy. Pojawiły się za to parasolki!
Wachlarz – to on chyba wyparł „nagłowne” wiatraczki. Ilość osób na ulicach Warszawy z wachlarzem w ręku zaczęła mnie
zastanawiać i intrygować. Sama jestem z wachlarzami za pan brat i bardzo sobie je cenię. Początkowo jak wychodziłam na
ulicę z sewilskim abanico wzbudzałam pewną sensację. Lecz moja oryginalność i sława „pani z fajnym wachlarzem” – jak to
określiła pewna mała dziewczynka, jadąca wraz z matką zatłoczonym i dusznym tramwajem – szybko poszła w zapomnienie,
a wachlarz w ręku podróżującej komunikacją miejską damy stał się ważnym atrybutem upalnej codzienności. Cieszy mnie to.
Tym bardziej, że bogactwo wzorów, kształtów, krajów pochodzenia warszawskich wachlarzy zaskakuje. Można spotkać okazy
pospolite i bardzo niezwykłe; prosto z Hiszpanii, Japonii, Chin, Indii; małe, średnie, duże; papierowe, jedwabne, drewniane,
palmowe. Tylko biednym panom pozostała do wachlowania się gazeta. A szkoda, bo wedle senników mężczyzna z wachlarzem oznacza „być w centrum zainteresowania”, a która kobieta tego nie lubi?
Anna Napiontkówna

H I P H O P ’OW E WAR SZ TAT Y PL A S T YC Z N E
Magazyn Sztuk przy ul. Filtrowej 62 lok. 230
(pracownia plastyczna Ośrodka Kultury Ochoty) serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież na hip hop’owe warsztaty
plastyczne obejmujące zajęcia z malarstwa, tańca, sportu i muzyki. Zajęcia
są przeznaczone dla dzieci i młodzieży
uczestniczących w akcji „Lato w Mieście”. Celem warsztatów jest nauka
wyrażania emocji poprzez działania
ukierunkowane na sztukę, a także zdobycie podstawowej wiedzy o sztuce
współczesnej i tzw. „sztuce ulicy”.
Zajęcia odbywać się będą w sierpniu
w środy i czwartki w godzinach:
10.30-12.30
(02.08, 03.08, 09.08, 10.08, 16.08, 17.08,
23.08, 24.08, 30.08, 31.08).
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy:
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62, lok. 230,
tel. (0 22) 659 43 37
Każdy warsztat rozpoczynać się będzie
10-minutowym ﬁlmem prezentującym
współczesną sztukę ulicy (grafﬁti, breakdance, sporty ekstremalne, muzyka hip
hop’owa). Pokazy ﬁlmowe i prezentowana muzyka hip hop’owa będą
inspirować młodzież do poszukiwania
twórczych środków ekspresji plastycznej. Warsztaty mają również na celu pokazanie, że ze sztuką obcujemy nie tylko
podczas wizyty w muzeum, ale towarzyszy nam ona w życiu codziennym.

Plan pracy warsztatów obejmuje:
1. Kształcenie zdolności manualnych:
– formowanie przestrzenne
z kartonów oraz innych
ciekawych materiałów,
– rzeźba oraz płaskorzeźba
– tworzenie prac za pomocą
różnorodnych narzędzi
– kolaże, wydzieranki oraz wycinanki
– podstawowe zasady tworzenia
grafﬁti
2. Rozwijanie wyobraźni:
– interpretacje kolorystyczne
– malowanie na różnych formatach
– przygotowanie podkładów
malarskich o ciekawych fakturach
– tworzenie prac do muzyki
3. Doskonalenie warsztatu plastycznego:
– poszerzenie wiadomości
o technikach rysunkowych
– zapoznanie się z technikami
malarskimi
– przypomnienie i utrwalenie
wiadomości
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Magazyn Sztuk
(pracownia plastyczna Ośrodka
Kultury Ochoty) zaprasza na
letnie kursy w sierpniu
kurs rysunku i malarstwa
środa, piątek, godz. 16.00-20.00
(02.08, 04.08, 09.08, 11.08, 16.08,
18.08, 23.08, 25.08, 30.08)
kompozycja, perspektywa,
światło i cień, złoty podział
opłata za miesiąc:
80 zł – 4 godz., raz w tygodniu
120 zł – 4 godz., dwa razy w tygodniu
kontakt:
Katarzyna Saniewska
aubrey@autograf.pl
tel. 0 605 051 053

13
1313

Filie
SU R M A
Od razu się przyznaję – w tytule jest
błąd, powinno być na FAL’u, czyli na
Forum Aktywności Lokalnych. FAL to
wyjazdowe, warsztatowo-konferencyjne
spotkanie członków Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), z którym SURMA jest
związana początku jego istnienia. Tegoroczny FAL odbył się w Koszelówce,
niedaleko Płocka. Brała w nim udział
także grupa z Rosji, która przyjechała do Polski poznać metody działania
CAL’a.
FAL w niczym nie przypomina nudnych
kurso-konferencji ani tym podobnych
modnych ostatnio form dręczenia pracowników po godzinach. FAL jest spotkaniem entuzjastów, społeczników, ludzi
ogarniętych ideą budowania wokół
i wśród nas wspólnot ludzkich. Jest spotkaniem ludzi pełnych dobrej energii, którą chcą się dzielić z otoczeniem. Dawno
nie doświadczyłam takiego ładunku radości, takiej chęci wspólnego działania,
woli uczenia.
W Koszelówce SURMA pokazała swój
sztandarowy projekt, czyli RAN DW Rodzinna Animacja Naprawdę Dla Wszystkich. Zaprezentowałyśmy przykładowe
spotkanie:

NA

FAL’i

„Na FAL’i z Kubusiem Puchatkiem”,
w którym uczestniczyli „FAL’owcy”.
W trakcie spotkania omawiałyśmy poszczególne etapy zabawy. I tak, zbudowaliśmy zakątek Kłapouchego, domek
Puchatka i Prosiaczka oraz „sadziliśmy”
sześć sosen. Na koniec zrobiliśmy sobie
wszyscy masażyk i posililiśmy się czymś
słodkim – jak na misie przystało. Jak zawsze, wspólna zabawa wywołała wiele radości i dodała energii. Zobaczcie
sami jak nam poszło – na zdjęciach…
Ogólnie – i nieskromnie – powiemy, że
nasze propozycje znalazły duże uznanie i bardzo się podobały.
Cieszymy się, że mogłyśmy zaprezentować kolegom z całej Polski nasze
formy działania i podzielić się naszym
doświadczeniem. My również brałyśmy
udział w różnych warsztatach. Wspólne
tańce, nauka śpiewu białym głosem,
warsztaty teatralne – to tylko niektóre
z propozycji. A było jeszcze ognisko,
rozmowy do późnej nocy...
Kasia Strzelecka i Paulina Dworzyńska
fot. Grażyna Gnatowska
i Paulina Dworzyńska

Wakacje w mieście też ciekawe
towanych posiłków przez Szkołę Podstawową rr 10 przy ul. Jasielskiej.

Wielkim festynem rekreacyjno-sportowym na Polu Mokotowskim w poniedziałek 26 czerwca br. rozpoczęła się Akcja
„Lato w mieście’2006”, organizowana
na Ochocie m.in. przez Dom Kultury „Rakowiec”, która potrwa do 25 sierpnia.
Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 16.00 zgłasza się
do Punktu Akcji ok. 40 dzieci w wieku
7-15 lat. Dzieci przyjmowane są do
godz. 8.30. Przez cały czas trwania
akcji są pod opieką pedagoga-instruktora, mają też zapewniony jeden
posiłek. Tym razem korzystamy z wyjątkowo smacznych i atrakcyjnie przygo-
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Już na początku akcji dzieci spotkały się
funkcjonariuszkami ze Straży Miejskiej,
aby przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w mieście
podczas zabaw (zarówno w parkach
jak i na basenie). Atrakcją lipcowego
turnusu była wycieczka do Senatu RP
oraz udział w plenerowych spektaklach teatralnych odbywających się
w czwartki w parku im. Zasława Malickiego obok Domu Kultury Rakowiec.
Wtedy można było zapoznać się z różnymi formami teatralnymi i od strony
kulis podpatrzeć przygotowania do
spektaklu.
„Królewskie zabawy w królewskich
Ogrodach Pałacu w Wilanowie” – były
to zajęcia w Gaju Akademosa, podczas których dzieci zapoznały się z XVII
i XVII-wiecznymi zabawami, rodziną
Jana III Sobieskiego oraz z czasami,
w których żył.
Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się warsztaty plastyczne pt.
„Kosmici” i „Tajemnicza wyspa”, pro-
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wadzone przez p. Katarzynę Arabudzką
oraz pokazy cyrkowe, podczas których
można było nauczyć się żonglerki.
Wychowawcy zapewniając ciekawy
program przeprowadzali różne konkursy
sprawnościowe z drobnymi nagrodami,
zorganizowali na terenie Rakowca zabawę w podchody i szereg wycieczek
po Warszawie.
W chwili oddania numeru do druku na
dzieci czeka jeszcze wycieczka do Grabowa, w trakcie której na kilka godzin
przeniosą się w świat Indian, nauczą się
jak zrobić pióropusz, będą strzelać z łuku, szukać tropów zwierząt, etc, etc.
Jeśli nie macie planów na sierpień zapraszamy do Domu Kultury „Rakowiec”,
będzie równie interesujący program
i Wasze wakacje choć w Warszawie
będą na pewno ciekawe i udane.
Więcej informacji o tym co w sierpniu
na stronie: www.rakowiec.art.pl
Zapraszamy.
Grażyna Zaczek

baśnie na wakacje

NIEUDANY PANOS – baśń ormiańska
Jak ktoś nie ma szczęścia,
to go nawet na wielbłądzie pies ukąsi (przysł. orm.)
Pewnego razu był sobie człowiek imieniem
Panos. To był dobry człowiek, ale wszystko, czego się tylko tknął, wyglądało jak nieszczęście. I właśnie dlatego otrzymał przydomek Nieudany Panos. Cały jego majątek
stanowiły: para wołów, wóz i siekiera.
Pewnego dnia swoje wołki zaprzągł do
wozu, wziął siekierę i udał się do lasu po
drzewo. Przybył do lasu, myśli sobie: coś
tu nie tak – jak już drzewo będzie ścięte, to
będę miał wielki kłopot z tym, żeby wciągnąć tak wielką kłodę na wóz; już lepiej
od razu postawię zaprzężony wóz pod samym drzewem; jak tylko drzewo zrąbię, to
prosto na ten wóz niech spadnie.
I tak też uczynił.
Wóz z parą wołów postawił pod wielkim
drzewem, sam stanął z drugiej strony;
wziął się za siekierę i – łup-łup-łup! – rąbie drzewo, ile siły. Długo tak rąbał, czy
też niedługo – już tylko on sam mógłby to
wiedzieć; wreszcie drzewo z łoskotem wali
się w dół, miażdżąc swoim ciężarem wóz,
i woły razem z nim. Panos stanął osłupiały.
Co tu robić?… Bierze siekierę i, drapiąc się
w głowę, rusza w drogę powrotną.
Kiedy już wracał, przychodzi nad brzeg
stawu. Patrzy – po stawie pływają dzikie
kaczki. Myśli sobie: poszło fatalnie, ale co
się stało, to się nie odstanie; zdałoby się
tak teraz upolować kaczkę, żeby choć cokolwiek żonce do domu przynieść. Tak sobie pomyślał, potem zamachnął się i cisnął
siekierą, bo, kto wie, może traﬁ chociaż
z jedną, ale kaczki, z wrzaskiem, zerwały
się i odfrunęły – niektóre w trzciny, a niektóre dalej. Siekiera wpadła w najgłębsze
miejsce stawu, chlupnęła i poszła na dno.
Panos stanął nad brzegiem i duma: co by
tu zrobić?… Rozbiera się, kładzie ubranie
na brzegu i wchodzi do wody, żeby odszu-

kać siekierę. Idzie, idzie, wchodzi coraz
głębiej, widzi w końcu, że już mało brakuje, a mógłby utonąć. Pośpiesznie zawrócił
więc i wyszedł z wody.
No i co dalej? – zapytacie. Ano właśnie.
W tym samym czasie, kiedy Panos wszedł
do stawu i zanurzył się pod wodę, koło
stawu przechodził jakiś człowiek. Patrzy,
a tu – leży na brzegu rozrzucone odzienie.
Panosa, który wlazł gdzieś w szuwary, nie
było widać, więc pozbierał wszystkie części ubrania, zabrał sobie i poszedł.
Panos wychodzi z wody, patrzy, a tu
– ubrania nie ma. Stanął, goły, na brzegu,
i tak stoi. Myśli sobie: Mój Boże, co ja teraz
zrobię!… Gdzież ja, taki goły, pójdę?…
Postanowił zaczekać, aż się ściemni. Jak się
ściemniło, ruszył w drogę, wraca do domu.
Już prawie dochodzi do swojej wsi, ale
myśli sobie: I jakże ja wejdę, taki goły, do
domu? Co moi domownicy powiedzą?…
Pójdę, wezmę od brata jakieś ubranie,
ubiorę się i dopiero wtedy będę mógł się
żonie pokazać na oczy.
I podkrada się, skrajem drogi, pod dom
swojego brata.
No i co dalej, jak myślicie?… Tego wieczora brata wyprawił wielką ucztę, akurat
traﬁł na moment, kiedy wszyscy najlepiej
się bawili. Panos leciutko drzwi uchylił,
żeby zobaczyć, kto jest w domu, co za ludzie tam są. Któryś z gości pomyślał sobie,
że to pies, i cisnął ogryzioną kość w stronę
uchylonych drzwi, a ta kość traﬁła w Panosa i wybiła mu oko.
Panos, jęcząc z bólu, wybiegł z powrotem
na dwór, ale psy, jak go tylko usłyszały,
zaraz się wszystkie zbiegły; widzą, że nie
ma żartów – z ciemności wyłazi jakiś goły
stwór, więc go opadły ze wszystkich stron

B a ś n i e

d o

Dom Kultury „Rakowiec” przy ulicy Wiślickiej 8
(ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty)
serdecznie zaprasza na bajkę sceniczną

„Czarodziejskie krzesiwo”
3 sierpnia, godz. 11.00
Park Z. Malickiego
przy Domu Kultury Rakowiec
wstęp wolny
Szczegółowe informacje
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
lub (0 22) 823 66 97

i obrabiają mu boki. Usłyszeli ludzie ujadanie psów, wybiegają z domu i widzą, że
jakaś goła postać ucieka w popłochu, a psy
za nią. Nie bawiąc się w długie dociekania,
uznali, że jest to, ani chybi – sam diabeł.
Wygrażając mu i klnąc, wrzeszcząc na całą
okolicę, rzucili się za nim w pogoń i zapędzili go w głęboki las. Psy mu wygryzły
poniżej pleców spore dziury; w końcu
– golusieńki, z wybitym okiem i okulały
– biedaczysko Panos przepadł na amen.
Następnego dnia rozeszły się plotki po całej
wsi. „Rzecz niesłychana! Panos przepadł!…
Poszedł do lasu po drzewo i już nie wrócił”.
Uradzili, że trzeba zwołać wszystkich ludzi;
razem idą go szukać po lesie – znaleźli tylko przywalony drzewem wóz i parę wołów,
ale jego samego – nie znaleźli.
Wypytują się o Panosa i tu, i tam, aż
w końcu traﬁli na ślad: znaleźli u kogoś
jego ubranie.
– Słuchaj no, bracie, skąd się u ciebie wzięło to ubranie?…
– Wiecie, jak to było?… To ubranie po
prostu leżało sobie na brzegu stawu, a ja
tylko pozbierałem te rzeczy i zaniosłem
do domu.
Obeszli ten staw ze wszystkich stron, wołają: „Panos!… Paanos!…” – ale Panosa, jak
nie ma, tak nie ma.
Uznali więc, że się utopił.
Wrócili do wsi, odmówili modły, odprawili nabożeństwo, urządzili stypę. Żona
też trochę popłakała, uczciła jego pamięć,
rozczuliła się co nieco. Potem innego sobie znalazła, wzięła z nim ślub i odeszła
z nim.
tłum. Jerzy Szokalski

o b e j r ze n i a
Dom Kultury „Rakowiec” przy ulicy Wiślickiej 8
(ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty)
serdecznie zaprasza na spektakl teatralny
wybitnego lalkarza Adama Walnego

„Motyl”
17 sierpnia o godz. 11.00
Park im Zasława Malickiego
przy Domu Kultury „Rakowiec”
wstęp wolny
17/2006 OCHOTNIK
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MUZEUM
P OW S TA N I A
WA R S Z AW S K I E GO

Muzeum Powstania Warszawskiego zostało
otwarte w 60. rocznicę wybuchu Powstania.
Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej,
u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na
Woli. O lokalizacji zdecydował prezydent Warszawy Lech Kaczyński w lipcu 2003 roku.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób i mobilizacji sił powstało Muzeum nowoczesne, niekonwencjonalne, ponadpokoleniowe. W niepowtarzalny sposób zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem,
światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Ponad 500 eksponatów,
około 1200 fotograﬁi, ﬁlm i dźwięk przedstawiają historię chwil poprzedzających wybuch Powstania oraz kolejne jego fazy, a także wyjście Powstańców z Warszawy i dalsze ich losy. Głównymi elementami wystawy są zdjęcia
w wielkich formatach, monitory i komputery. Wytyczona trasa przedstawia
chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne.
Zwiedzający poruszają się w scenerii sprzed 60 lat, chodzą po granitowym
bruku wśród gruzów niszczonej Stolicy. Sercem Muzeum jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku.
W okalającym budynek Muzeum Parku Wolności zasadniczym elementem
jest 156-metrowy Mur Pamięci, na którym wyryte są nazwiska Powstańców,
którzy polegli w walkach w sierpniu i wrześniu 1944 r. (dotychczas znalazło
się tam 9 tysięcy nazwisk, lista jest sukcesywnie uzupełniana). W centralnej
części Muru zawieszony jest ważący 230 kg dzwon „Monter”, poświęcony
gen. bryg. Antoniemu Chruścielowi.
Muzeum ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów szkół
wszystkich poziomów, działają w nim Centrum Informacyjne i Centrum Wolontariatu. Nieustannie trwa zbiórka pamiątek z Powstania.
Muzeum jest czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do
18.00, w czwartki od 8.00 do 20.00, w soboty i niedziele w godzinach 10.00
– 18.00. We wtorki Muzeum jest nieczynne. Ceny biletów: normalny – 4 zł,
ulgowy – 2 zł, grupowy – 1 zł dla grup powyżej 3 osób. W niedzielę wstęp
wolny. Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup od 12 do 20 osób – 15 zł, indywidualnie – 50 zł. Rezerwacji można dokonać tylko w dni powszednie pod
numerem telefonu (22) 539 79 33, faxem (22) 539 79 37 lub mailem na adres
ekspozycja@1944.pl. W Muzeum jest sala Małego Powstańca, w której dzieci mogą pozostać pod opieką instruktorów.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79 (wejście od ul. Przyokopowej), 00-844 Warszawa
Dyrektor: Jan Ołdakowski
tel. (+48 22) 626 95 06, fax. (+48 22) 621 05 94
e-mail: biuro@1944.pl www.1944.pl

Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
oraz Proboszcz Paraﬁi św. Jakuba Apostoła
mają zaszczyt zaprosić, w 62. rocznicę zakończenia walk powstańczych na
Ochocie, na uroczysty koncert prezentujący twórczość WACŁAWA LACHMANA uczestnika Powstania Warszawskiego
wykonawcy:
kwartet męski w składzie:
– Emil Zwoliński tenor 1, Igor Buczyński – tenor 2, Jacek Kostoń
– baryton, Michał Straszewski – bas (kierownik muzyczny)
11 sierpnia (piątek) 2006 roku godz. 18.00
kościół św. Jakuba Apostoła
ul. Grójecka 38 (pl. Narutowicza)
Koncert poprzedzi uroczysta Msza Święta o godz. 17.00 za dusze poległych
i pomordowanych żołnierzy IV Obwodu Armii Krajowej Warszawa-Ochota,
w szczególności żołnierzy oddziału ppor. „Stacha” z kapelanem księdzem
profesorem Janem Salamuchą („Reduta Wawelska”) oraz oddziału por.
„Gustawa” („Reduta Kaliska”), jak też cywilnych obrońców Ochoty, a także
żołnierzy Ochoty zmarłych w latach późniejszych.
Po koncercie nastąpi złożenie kwiatów w miejscach pamięci związanych
z Powstaniem Warszawskim.

Program obchodów 62. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego,
Warszawa 2006
28 lipca 2006 r. (piątek)
10.30 Uroczystość przy Kamieniu „Żołnierzom Żywiciela”
– park im. „Żołnierzy Żywiciela” przy ul. Popiełuszki
17.00 Uroczysta Msza Święta w kościele pw. św. Stanisława Kostki,
po Mszy Św. program artystyczny „1 Sierpnia 1944 – Warszawa Walczy!” – ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2

29 lipca 2006 r. (sobota)

16.00 Inscenizacja ataku oddziałów powstańczych na Polską
Wytwórnię Papierów Wartościowych, zakończona koncertem pt. „Niech wiatr ją poniesie...” na Rynku Nowego Miasta
‚
19.00 Koncert dla młodzieży „Pamiętamy 44”– Park
Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

30 lipca 2006 r. (niedziela)
10.00 Spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim oraz Prezydentem
m. st. Warszawy. Uroczystość wręczenia odznaczeń przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego (wejście z zaproszeniami)
18.00 Msza Święta dla warszawiaków i harcerzy. Park Wolności,
Muzeum Powstania Warszawskiego. Wieczorne zwiedzanie
Muzeum Powstania Warszawskiego, Kino Plenerowe
– Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

31 lipca 2006 r. (poniedziałek)
12.00 Uroczysta Sesja Rady m. st. Warszawy – Zamek Królewski
18.00 Gala lotnicza, Wojskowy Port Lotniczy OKĘCIE. Wystawa
polskich samolotów i sprzętu statycznego (cysterny, radary itp.)
18.00 Uroczysta Msza Święta polowa przy Pomniku
Bohaterów Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich
19.15 Uroczysty Apel Poległych – Pomnik Bohaterów
Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich
20.30 „Tematy sierpnia” – koncert i powstańcze kroniki,
Plac Krasińskich

1 sierpnia 2006 r. (wtorek)
10.00 Uroczystości przy pomniku „Mokotów Walczy – 1944” inscenizacja „Marsz Mokotowa” – Mokotów, Park im. Generała Orlicz-Dreszera, (przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej)
12.00 Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza – Plac Piłsudskiego
13.30 Złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Grota-Roweckiego – róg ul. Szopena i Al. Ujazdowskich
14.00 Uroczystości pod Pomnikiem Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej – ul. Wiejska
16.30 Złożenie kwiatów przy grobie gen. Montera
– Cmentarz Wojskowy, ul. Powązkowska
17.00 Uroczystości pod pomnikiem Gloria Victis
– Cmentarz Wojskowy, ul. Powązkowska
19.00 Uroczystości przy Pomniku Polegli Niepokonani, Cmentarz
Powstańców Warszawy na Woli, modlitwa ekumeniczna
21.00 Uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego,
wspomnienie Eugeniusza Ajewskiego „Kotwy” (1915-2006)
– ul. Bartycka

w dniach 29-30 lipca oraz 1 sierpnia 2006 r.
Muzeum Powstania Warszawskiego będzie czynne w godzinach 10.00-24.00
wstęp bezpłatny
w dniach 20 lipca-2 sierpnia w Muzeum
Powstania Warszawskiego otwarte będzie
Centrum Informacyjne Obchodów, w którym
będzie można uzyskać szczegółowe informacje
na temat poszczególnych uroczystości
centralnych i środowiskowych

