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Juliusz Kulesza

Nie tylko wojsko
Większość pól bitewnych 
II wojny światowej znajdowa-
ła się w oddaleniu od skupisk 
ludności cywilnej, a jeśli na-
wet walczono w miastach, to 
zazwyczaj znacznie krócej, niż 
o legendarny Stalingrad, czy 
o naszą powstańczą Warszawę. 
I właśnie w Warszawie wypa-
dło mi być niespełna siedemna-
stoletnim wówczas żołnierzem 
Armii Krajowej, a osobliwo-
ścią owego boju ulicznego, 
w którym uczestniczyłem, by-
ło przemieszanie powstańcze-
go wojska z ludnością cywilną 
i wszelkie tego konsekwencje.

Żołnierze AK byli wyszkoleni 
lepiej lub gorzej, ale w przy-
padku wielu oddziałów – bar-
dzo dobrze. Dowodzili nami 
zawodowi oficerowie, nie-
przyjaciel był wojskiem pro-
fesjonalnym o pięcioletnim już 
doświadczeniu frontowym. 
Ale w tę śmiertelną żołnier-
ską rozgrywkę wplątany był 
los tysięcy kobiet, dzieci i star-
ców ponad milionowego mia-
sta, o których domostwa toczy-
ła się walka.

Pochłonięty służbą obserwo-
wałem jednak owo cywilne oto-

czenie, tym bardziej że zalicza-
li się doń również moi rodzice.

W gmachu Polskiej Wytwór-
ni Papierów Wartościowych, 
w którego załodze powstań-
czej się znajdowałem, obec-
ność cywilów była wyraźnie 
odczuwalna.

Cechą dominującą pierwszych 
dni był wszechobecny entu-
zjazm i pragnienie odwetu za 
kilkuletni terror wszelkich Ge-
stapo, Schupo oraz uliczne ła-
panki i rozstrzeliwania. Już 
2 sierpnia, gdy oddziały „Goz-
dawy” i „Roga” z zewnątrz, 
a nasza grupa od środka ude-
rzyły na Niemców obsadzają-
cych PWPW, do atakujących 
przyłączyli się spontanicznie 
mieszkańcy okolicznych ulic, 
a ich gromkie „hurraaa!” nio-
sło się po całej Starówce. Mur 
od strony Wójtowskiej sforso-
wano dzięki drabinie przynie-
sionej przez robotnika o na-
zwisku Wielgus, mieszkańca 
Przyrynku.

Po opanowaniu gmachu spora 
część atakujących zgłosiła się 
jako ochotnicy do naszej akow-
skiej grupy PWB/17/S, opartej 

dotąd na pracownikach Wy-
twórni. Moimi najbliższymi to-
warzyszami broni w drużynie 
stali się w ten sposób kapral 
„Klucz” (Marcin Szynal) i star-
szy strzelec „Granit” (Andrzej 
Stankiewicz), a w innej druży-
nie znaleźli się strzelec „Ma-
ły” (Leopold Pełkowski) oraz 
młodziutki „Gryf” (Jerzy Ku-
charski).

Moi sąsiedzi, cywilni lokatorzy 
bloku mieszkalnego PWPW 
przy ulicy Rybaki, początko-
wo schronili się w kotłowni 
i piwnicach tego domu, w po-
łowie zaś sierpnia ewakuowa-
ni zostali do schronu w podzie-
miach PWPW. Przez cały czas 
obrony Wytwórni spotykali-
śmy się z ich ogromną życzli-
wością. Oto parę przykładów.

Pierwsza kwatera naszej dru-
żyny była w mieszkaniu pra-
cownika PWPW pana Pietkie-
wicza. Gospodarze przenieśli 
się do piwnicy, pozostawiając 
nam pełną swobodę, łącznie 
z pełnią władzy nad gąsiorem 
wiśniowej nalewki, z czego 
jednak prawie nie korzystali-
śmy, bo nie był to odpowiedni 
czas na raczenie się alkoholem.
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Początkowo było nas w druży-
nie niewielu i w czasie służby 
na stanowiskach kwatera była 
pusta. Nie znaliśmy więc pły-
nących z radia komunikatów 
– a boje zachodniego frontu po 
dwóch miesiącach od desan-
tu w Normandii przenosiły się 
już na ziemię niemiecką. Prze-
to łudziliśmy się, że III Rzesza 
niebawem skapituluje. Wy-
bawił nas z kłopotu sędziwy 
prof. Adam Czartkowski z blo-
ku mieszkalnego PWPW, który 
dyżurował w kwaterze i noto-
wał treść londyńskich komu-
nikatów. Po wojnie profesor 
wraz z córką, Zofią Jeżewską, 
wydali bardzo wartościową 
książkę o Fryderyku Chopinie.

Nasi cywilni sąsiedzi poma-
gali też w umacnianiu budyn-
ku. Zapłaciła za to życiem kil-
kunastoletnia Danka, córka 
mego starszego kolegi z ry-
sowni PWPW Bolesława Gon-
stoła. Niosąc przez podwórze 
woreczki z piaskiem, została 
trafiona przez niemieckiego 
snajpera.

Gdy ze zdobytej szkoły przy 
ulicy Rybaki 35, zamienionej 
w niemiecki magazyn mundu-
rowy, przynieśliśmy wojskowe 
kurtki i płaszcze, dziewczęta 
z naszego budynku przyszy-
wały do nich biało-czerwone 
proporczyki.

Takie objawy serdeczności, jak 
częstowanie powstańców go-
rącą strawą, były zjawiskiem 
powszechnym. Gdy mój cio-
teczny brat Janusz („Kruk” 
z batalionu „Miotła”) odwie-
dził mych rodziców, talerzem 
rosołu uraczyła go sąsiadka ro-
dziców pani Gozdecka.

Na drzwiach warsztatów sta-
romiejskich szewców widywa-
ło się ogłoszenia: „Powstań-
com naprawiamy buty za 
darmo”.

W Wytwórni oprócz rodzin 
pracowników PWPW schro-
niło się też sporo mieszkań-
ców okolicznych ulic, a więk-
szość opuściła gmach dopiero 
po 20 sierpnia, gdy nieprzy-
jaciel począł wdzierać się do 
wnętrza kompleksu. Wspomi-
nając owe pierwsze trzy tygo-
dnie, nie przypominam sobie 
rozgoryczenia i pogorszenia 
się stosunku do nas, mimo co-
raz trudniejszych warunków 
bytowania.

Inaczej było na pobliskim Mu-
ranowie, do 20 sierpnia bro-
nionym przez przybyłe później 
do nas zgrupowanie ppłk. „Le-
śnika”. Boje były tam zaciekłe, 
a wątła, ceglana zabudowa nie 
dawała takiej osłony jak potęż-
na bryła PWPW. Muranów stał 
się pogorzeliskiem i ruiną, pod 

którą ginęli także mieszkańcy. 
Bohaterski ppor. „Szary” (Ma-
rian Gorzkowski) , który jako 
ostatni opuszczał muranow-
skie stanowiska, opowiadał, 
że w końcowych dniach obro-
ny zmaltretowana ludność zło-
rzeczyła wycofującym się po-
wstańcom.

Pogarszanie się nastrojów 
w całej powstańczej Warsza-
wie było uzasadnione i pro-
porcjonalne do pogarszania 
się warunków życia, a także do 
wzrostu jego zagrożenia. Brak 
wody, coraz nędzniejsze wyży-
wienie (pod koniec na pogra-
niczu głodu), utrata dachu nad 
głową w miarę nasilania się 
bombardowań, w konsekwen-
cji – kurczenie się terenów nie 
zamienionych jeszcze w rumo-
wisko, a przede wszystkim ro-
snąca liczba ofiar wśród lud-
ności, wszystko to przygasiło 
entuzjazm pierwszych dni.

Gdyby jednak podsumować 
postawę warszawiaków w ca-
łym Powstaniu, ocena powinna 
być zdecydowanie pozytywna 
i zamykająca się w dwóch sło-
wach: współczucie i szacunek.

Nie znaczy to, że idea Powstania 
bliska była wszystkim bez wy-
jątku mieszkańcom, bo rzadko 
jakieś zjawisko występuje w stu 
procentach. Do szeregów po-
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wstańczych zgłosiły się ochot-
niczo po Godzinie „W” tysiące 
młodych ludzi, nienależących 
wcześniej do konspiracji, cze-
go przykładem jest obecność 
aż czterech takich w kilkuna-
stoosobowej drużynie Romana 
Marchla z PWPW. Kilkakrotnie 
natomiast widywałem w naj-
bliższym otoczeniu Wytwórni 
stojących w bramach kamienic 
młodych mężczyzn – nie tylko 
bez broni i mundurów, ale na-
wet bez opasek powstańczych.

Na decyzję dołączenia do Po-
wstania lub nieuczestniczenia 
w nim składało się parę czyn-
ników. Ważne było środowi-
sko, w jakim zostało się wycho-
wanym – czy w posiadającym 
zasady etyczne, zakładające 
możliwość poświęcenia się dla 
jakiejś idei, czy w wyznającym 
egoistyczną zasadę „śmierć 
frajerom!”. Istotne też były ce-
chy wrodzone, przede wszyst-
kim stopień zwykłej, ludzkiej 
odwagi osobistej, bo można 
było mieć patriotyczne nasta-
wienie, będąc z natury lękli-
wym. Wreszcie – istotny był 
stopień podatności na wpływy 
zewnętrzne, w tym przypad-
ku – na atmosferę niesłycha-
nego entuzjazmu pierwszych 
dni Powstania. I jaka była siła 
owej atmosfery – niech świad-
czy osoba jednego z żołnierzy 
zgrupowania „Leśnik”.

Ochotnik ten wybrał sobie pseu-
donim „Dentysta”, ale jego słow-
nictwo i maniery nie wskazy-
wały na ukończenie wydziału 
stomatologii. Pytany o uzasad-
nienie takiego pseudonimu, 
wreszcie się przyznał: graso-
wał na cmentarzach, wyrywając 
nieboszczykom złote zęby. I oto 
nawet taka „hiena cmentarna”, 
a więc wyrzutek społeczeństwa, 
pod wpływem ogólnego pory-
wu poczuł się nagle członkiem 
tego społeczeństwa, obudził się 
w nim patriotyzm i postanowił 
walczyć, narażając życie.

Na koniec ostatnie refleksje, 
dotyczące ludności cywilnej. 
Wojenne wydarzenia – jak Po-
wstanie Warszawskie – i to-
warzyszące im nieznośne wa-
runki bytowania prowadzą do 
ekstremalnych zachowań.

W tak zwanych normalnych 
czasach codzienność nie stwa-
rza wielu okazji do ujawniania 
szczytów bezinteresowności 
albo szczytów egoizmu. Pod-
czas Powstania zetknąłem się 
z przykładami obu tych postaw.

Po utracie PWPW chwilo-
wo przerwał się mój kontakt 
z rodzicami, aż odnalazłem ich 
w jednej z nielicznych już oca-
lałych kamienic staromiejskich 
przy Świętojerskiej 16, gdzie 
koczowało co najmniej kilka-

dziesiąt osób cywilnych. Wśród 
nich matka kilkuletniego, spra-
gnionego dziecka, dla którego 
nie miała żadnego płynu. I wte-
dy druga kobieta ofiarowała jej 
kubek kawy, ale nie bezintere-
sownie. Choć trudno w to uwie-
rzyć, wzięła od nieszczęsnej 
matki złotą obrączkę!

I przykład z drugiego bieguna. 
W transporcie do osławionego 
Dulagu 121, czyli przejściowe-
go obozu w Pruszkowie, rodzi-
ce moi jako jedyne pożywienie 
mieli płócienny woreczek z kost-
kami cukru. Razem z nimi jechał 
pan Capała, właściciel sklepu 
spożywczego przy Rynku No-
wego Miasta, w którym rodzi-
na moja zaopatrywała się przed 
wojną i w czasie okupacji. Je-
go z kolei ostatnim pożywie-
niem był bochenek razowego 
chleba. I co zrobił pan Capała? 
Przekroił bochenek na pół i tę 
połowę całej posiadanej żywno-
ści oddał moim rodzicom. A nie 
wiedział, co go jeszcze czeka, bo 
jechali wszyscy w nieznane...

Zastanawiając się więc nad lo-
sem ludności cywilnej w war-
szawskim Powstaniu, przy 
okazji warto też może podu-
mać trochę nad złożonością 
ludzkiej natury. Bo jak mawia-
ła moja znajoma – „Pan Bóg 
różnych miewa klientów”.

Juliusz Kulesza
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Sierpień. Budowa stanowisk ogniowych 
przy ul. Królewskiej Fot. Sylwester Braun „Kris”.

Nie należeli do żadnych pod-
ziemnych organizacji i nie 

walczyli z bronią w ręku. Jednak 
aktywnie uczestniczyli w wy-
darzeniach sierpnia i września 
1944 r. Nie będąc żołnierzami, 
znajdowali się w centrum wojny. 
Wspomagali walczących. Jak oni 
cierpieli głód, samotność i odno-
sili rany. Ginęli niewinnie z rąk 
wroga. Chociaż nie brali bezpo-
średniego udziału w walce, swą 
postawą wpływali na jej prze-
bieg i na losy powstania.

Rozpatrywanie jakiejkol-
wiek bitwy ze ściśle militarnego 

punktu widzenia jest pewnym 
uproszczeniem. Kiedy dochodzi 
do intensywnych bombardowań 
i walk ulicznych w zwartej zabu-
dowie miejskiej, tak jak w wy-
padku powstania warszawskie-
go, nie sposób wyobrazić sobie, 
by mogła istnieć inna forma eg-
zystencji niż polegająca na chro-
nieniu się przed ostrzałem. Po 
prostu – przed śmiercią. Jednak 
gdy bitwa trwa ponad dwa mie-
siące, jak w Warszawie w 1944 
roku, muszą rozwinąć się swo-
iste formy codziennego bytowa-
nia. Z punktu widzenia ludno-
ści cywilnej powstanie nie było 

jedynie kwestią przeczekania 
w piwnicach i schronach, krycia 
się przed bombami i ostrzałem, 
nie było wyłącznie długim łań-
cuchem zbrodni przeciw miesz-
kańcom.

Stolica, odcięta od reszty 
kraju i świata, samotnie i zacie-
kle walczyła z armią niemiecką. 
Mieszkańcy Warszawy musieli 
z dnia na dzień przystosować się 
do warunków życia w ogarnię-
tym powstaniem mieście. We-
dług założeń miało się ono skoń-
czyć najdalej w ciągu tygodnia. 
Trwało dziewięć razy dłużej.

Cywile w Powstaniu
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Budowa barykady u wlotu Podwala na 

pl. Zamkowy. Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”. Ul. Piwna. Chłopie
c niosący koce do 

szpitala.Fot. Jerz
y Chojnacki „Chojn

a”.

Godzina „W”

Mimo że wybuch powsta-
nia poprzedziło kilka ak-

cji zbrojnych, dla większości 
mieszkańców było ono zasko-
czeniem. Nie każdy od razu 
się zorientował, co oznaczają 
pierwsze strzały.

Liczni cywile nie zdołali do-
trzeć do swoich domów i na 
resztę powstania zostali odcię-
ci od swoich bliskich. Rozłączy-
ły się rodziny, dzieci zostały od-
dzielone od rodziców. W wyniku 
tego pewna grupa warszawia-

ków nastawiona była wrogo do 
powstania od samego początku.

Jednak, mimo zaskoczenia 
większość mieszkańców Warsza-
wy powitała powstanie z rado-
ścią i entuzjazmem. Od pierwszej 
chwili walk zamarł ruch uliczny, 
zamknięto sklepy. Z okien spo-
glądały twarze, na których malo-
wały się powaga i nadzieja.

Podczas wymiany ognia ginęli 
także cywile. Ale kiedy ulice zna-
lazły się w rękach powstańców, 
warszawiacy tłumnie ruszyli, 
by spontanicznie pomagać przy 

wznoszeniu barykad. Do pracy 
włączali się wszyscy, bez wzglę-
du na płeć i wiek. Starzy i młodzi, 
mężczyźni, kobiety i dzieci. Nosi-
li łopaty, szufle, siekiery, części 
połamanych płyt chodnikowych. 
Dźwigali też meble, wanny i ku-
bły, a nawet maszyny do pisania.

1 sierpnia wieczorem w rę-
kach powstańców była już więk-
szość Starego Miasta. Gdy tyl-
ko z placu Krasińskich odparto 
niemieckie czołgi, a mieszkań-
cy ujrzeli żołnierzy AK i jeńców 
niemieckich, zaczęli masowo 
zgłaszać się do walki.
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Pierwsze dni

W pierwszych dniach 
walk powszechne by-

ło wzajemne porozumie-
nie i współdziałanie ludno-
ści cywilnej i wojska; później 
sytuacja ta miała się zmie-
nić. Entuzjazmu nie osłabi-
ła nawet niemała liczba po-
ległych. Tylko w pierwszych 
dniach walk zginęło ponad 
2 tys. osób. Zabarykadowa-
ne ulice, znajdujące się pod 
kontrolą powstańców, ude-
korowano polskimi flagami, 
przechowywanymi z nara-
żeniem życia podczas lat 
okupacji.

Oswobodzona część 
Warszawy tętniła wol-
nością, której nie zazna-
ła od blisko pięciu lat. Na-
gle wyzwolono olbrzymią 
rzeszę warszawiaków, 
uwalniając ich od strachu 
przed Gestapo, łapan-
kami i aresztowaniami, 
od obecności niemiec-
kiej policji i żandarme-
rii, wreszcie od samych 
Niemców.

Bliskość Armii Czer-
wonej większość spo-
ł e c z e ń s t wa  t ra k to -
wa ł a  j a k o  o z n a k ę 
rychłego oswobodze-
nia całej stolicy. To 
również przyczyni-

ło się do powszechnego entu-
zjazmu. Ukazujące się wów-
czas jawnie gazety powstańcze 
podkreślały ogromną jedność 
społeczeństwa Warszawy, wy-
wołaną wybuchem powsta-
nia. W „Biuletynie Informacyj-
nym” pisano, że cała Warszawa 
zjednoczyła się w nienawiści, 
w chęci odwetu, w powszech-
nym pragnieniu wolności. Pod-
kreślano, że robotnicy i inte-
ligencja, kobiety, mężczyźni, 
młodzież, członkowie wszel-
kich ugrupowań politycznych 
stali się jednością – po prostu 
ludem Warszawy.

Na fali entuzjazmu i ożywie-
nia, jakie ogarnęło miasto, zagu-
biła się świadomość powagi rze-
czywistej sytuacji. Ani ludność, 
ani oddziały powstańcze nie 
zdawały sobie sprawy z tragicz-
nych konsekwencji niepowodze-
nia natarcia z Godziny „W”.

Nie osiągnięto założonych 
pierwotnie celów powstania. To, 
że większa część miasta znalazła 
się w rękach powstańców, było 
sukcesem złudnym. Nie powio-
dło się zdobycie przyczółków na 
mostach, niezbędnych do wkro-
czenia Armii Czerwonej. Po-
wstańcy nie objęli też kontroli 
nad głównymi arteriami komu-
nikacyjnymi, stacjami kolejowy-
mi ani nad lotniskiem. Nie zdo-
byto żadnego silnie bronionego 
przez Niemców obiektu. Brako-

Wyżej: Ul. Nowomiejska przedzielona 
barykadą na wysokości domu nr 14.
Niżej: Ul. Brzozowa w kierunku wylotu 
na Mostową. Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.
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wało broni i amunicji, a posia-
dane zapasy kurczyły się z dnia 
na dzień. W piątek, 4 sierpnia, 
skończył się etap powstania, 
w którym inicjatywa należała 
do Polaków.

Tymczasem napływające 
meldunki o nastrojach wśród 
powstańców i o entuzjastycz-
nym poparciu ze strony ludno-
ści cywilnej miały ogromne, jeśli 
nie decydujące znaczenie przy 
podjęciu decyzji o kontynuowa-
niu powstania.

Początkowo na Starówce 
nie było ataków powietrznych 
i ostrzału. Ludzie poruszali się 
swobodnie, na ulicach widzia-
ło się wiele uśmiechniętych twa-
rzy. Sklepy, piekarnie, restauracje 
i drogerie były otwarte, na ryn-
ku sprzedawano pewną ilość to-
warów. Wywieszono flagi i wy-
stawiono portrety przywódców 
narodowych. Mury pokrywały 
obwieszczenia i plakaty. Wywie-
szono emblematy powstańcze. 
Żołnierze chodzili umundurowa-
ni. Na placu Krasińskich, na karu-

zelach i huśtawkach, bawiły się 
dzieci. Wybudowano podziemne 
przejścia, łączące piwnice, który-
mi można było się przedostać na 
znaczną odległość. W obiegu krą-
żyły różne gazety. 

Nastroje wśród mieszkań-
ców były dobre. W dalszym cią-
gu panował entuzjazm, poma-
gano żołnierzom i uciekinierom 
i dzielono się z nimi zapasami. 
Dawało się już jednak odczuć 
rozgoryczenie faktem niepoja-
wiania się Armii Czerwonej.

Kobiety przeprowad
zające dzieci prze

z 

barykadę na ul. Pi
wnej obok kościoła

 św. 

Marcina. Fot. Jerz
y Chojnacki „Chojn

a”.

Kobieta po przejściu barykady. Widok ul. Kapitulnej od strony Zapiecka. Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.
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Odezwy 
do 
ludności

2 sierpnia na łamach „Biu-
letynu Informacyjnego” nr 

35(242) ukazała się pierwsza 
odezwa władz powstańczych, 
podpisana przez komisarza 
cywilnego, w imieniu Okręgo-
wego Delegata Rządu na mia-
sto stołeczne Warszawę i przez 
komendanta Okręgu Stołecz-
nego AK:

Odezwa władz stolicy 
do ludności.

Od dawna oczekiwana 
godzina wybiła. 
Oddziały Armii Krajowej 
walczą z najeźdźcą 
niemieckim we 
wszystkich punktach 
Okręgu Stołecznego.

Wzywam ludność 
Okręgu Stołecznego 
do zachowania spokoju 
i zimnej krwi we 

współdziałaniu 
z walczącymi 
i równocześnie 
zarządzam:

1. Poległych, zarówno 
Polaków, jak i Niemców, 
po rozpoznaniu grzebać 
prowizorycznie 
– dokumenty zaś 
przechowywać i na 
żądanie zgłosić.

2. Wszelkie samosądy 
są zakazane.

Kamienica przy Rynku Starego Miasta 31. 

Obok plakat autorstwa M. Jurgielewicza 

i E. Burkego „Do broni w szeregach AK”. 

Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.

Czytanie prasy powstańczej m.in. „Warszawianki”. Rynek Starego Miasta u wylotu Wąskiego Dunaju. Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.



— 11 —

Nr 27 (1007) 2 sierpnia 2013 roku
------------------------------------

3. Wrogowie narodu 
polskiego, Niemcy 
i Volksdeutsche, 
będą ukarani 
z całą surowością 
przez właściwe sądy. 
Tymczasem należy 
ich unieszkodliwić, 
zatrzymując 
w zamknięciu 
do dyspozycji 
ujawniających się władz 
bezpieczeństwa.

4. Mienie władz 
i obywateli niemieckich 
należy zabezpieczyć 
protokolarnie w każdym 
domu. (...)

Chociaż Niemców nie 
zaskoczył wybuch powstania, 

nie byli na nie dostatecznie 
przygotowani, nie dysponowali 
też w Warszawie wystarczającą 
siłą, by je natychmiast stłumić.

Ofensywa skierowana prze-
ciw powstaniu nie była prowa-
dzona przez Wehrmacht, ale 
przez oddziały podległe Himm-
lerowi.

1 sierpnia kwadrans po go-
dzinie 21 komendant warszaw-
skiego garnizonu Wehrmachtu 
generał Stahel, przez megafo-
ny w mieście wydał następują-
ce oświadczenie: „Ogłaszam, że 
od tej chwili Warszawa znajdu-
je się w stanie oblężenia; osoby 
cywilne, które znajdą się na uli-
cach, zostaną rozstrzelane. Bu-
dynki i punkty, z których padną 

strzały, zostaną zburzone”. Roz-
kaz ten wkrótce wykorzystano 
jako wystarczający pretekst do 
masowego mordowania osób 
cywilnych, niezależnie od te-
go, czy otwierały one ogień do 
Niemców, czy nie.

Rozkazy Hitlera i Himmlera 
z tamtych dni:

1. Ujętych powstańców 
należy zabić bez 
względu na to, czy 
walczą zgodnie 
z konwencją haską, 
czy ją naruszają;

2. Nie walcząca część 
ludności, kobiety 
i dzieci, ma być 
również zabijana;

Ul. Wielka. Fot. Sylwester 
Braun „Kris”. 9 września. Ul. Wspólna pod

czas nalotu. 

Fot. Sylwester Braun „Kris”
.
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3. Całe miasto ma być 
zrównane z ziemią, 
to jest domy, ulice, 
urządzenia w tym 
mieście i wszystko, 
co się w nim znajduje.

Po Warszawie miało nie po-
zostać śladu.

Dopiero 12 sierpnia zaprze-
stano mordowania osób cy-
wilnych. Tak więc mimo iż po 
5 sierpnia miano zaniechać ma-
sowych egzekucji, trwały one 
nadal.

Pięć dni potrzebowali Niem-
cy, by się ostatecznie zorganizo-
wać i przystąpić do skuteczne-
go tłumienia powstania. Wtedy 
też zakończyła się niemiecka 
improwizacja, a rozpoczęło się 
systematyczne kontrnatarcie. 
Inicjatywa przeszła z rąk do-
wódców powstańczych w ręce 
Niemców.

4 sierpnia dowódca Baonu 
im. Łukasińskiego mjr Sienkie-
wicz wydał zarządzenia porząd-
kowe dla ludności cywilnej Sta-
rego Miasta:

1. Władza znajduje 
się w rękach Armii 
Krajowej. W dniach 
walki władzy tej 
podporządkowani są 
wszyscy i wszystko.

2. Służbę pomocniczą 
pełni Milicja 
Obywatelska, mająca 
uprawnienia władzy 
policyjnej.

3. Ludność winna 
zachować całkowity 
spokój i bezwzględnie 

9 września. Zwłoki zabitych po nalocie 

w Śródmieściu. Fot. Sylwester Braun 

„Kris”.

Ofiary bombardowań na dziedzińcu klasztoru Dominikanów. Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.
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podporządkować się 
zarządzeniom władz 
wojskowych i milicji.

4. Obywatele nie 
biorący udziału w walce 
nie powinni narażać 
lekkomyślnie życia 
przez obserwowanie 
akcji zbrojnej z okien 
i balkonów, zbyteczne 
spacery po ulicach 
miasta itp. Życie nas 
wszystkich i siły nasze 
potrzebne będą Polsce. 
(..)

5. Obowiązkiem 
wszystkich jest pomagać 
w miarę możności 
w akcji zbrojnej lub 
przygotowaniom do niej. 
W szczególności należy:

a) budować we 
wskazanych przez władze 
wojskowe punktach 
barykady; (...),

b) przygotować butelki 
z benzyną i materiałami 
łatwopalnymi; umieścić 
je w oknach od ulicy, 
zapoznać się z techniką 
zwalczania czołgów,

c) zorganizować co 
kilka bloków punkty 
sanitarne (...),

d) zorganizować punkty 
aprowizacyjne,

e) zdobytą broń 
przekazywać do 
najbliższych punktów 
wojskowych.

6. Wywiesić flagi 
narodowe.

7. Nie powtarzać plotek 
i niesprawdzonych 
wiadomości. Nie siać 
zwątpienia. Front wiary 
musi być jednolity 
i niezłomny.

8. O zapasach 
znajdujących się 
w magazynach 
i składnicach zawiadamiać 
władze wojskowe. (...)

9. Udzielać 
schronienia i pomocy 
współobywatelom, 
którzy warunkami 
walki zmuszeni są 
do przebywania poza 
domem.

10. W modłach 
odprawianych codziennie 
przy kapliczkach 
domowych pamiętać 
o poległych 
żołnierzach. Odmawiać 
modlitwy o powodzenie 
Oręża Polskiego.

Wszyscy na front walki. 
Obok frontu bojowego 
istnieje front cywilny, 
obejmujący wszystkich 
obywateli.

Życie ul. Śliskiej w przerw
ie między bombardowaniami. 

Fot. Sylwester Braun „Kris”
.

9 września. Ul. Wspólna po nalocie. Fot. Sylwester Braun „Kris”.
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Listy 
do najbliższych

Podczas powstania funk-
cjonowała poczta polowa, 

w której służbę pełnili głównie 
harcerze. Listy wrzucano do spe-
cjalnych skrzynek. Umieszcza-
no w nich także książki dla ran-
nych w szpitalach, co stanowiło 
jedyną formę zapłaty za dostar-
czenie korespondencji. Pocztę 
wybierano dwa razy dziennie, 
o godzinie 9 i o 16.

Listy nadane w Śródmieściu 
dostarczano adresatom miesz-
kającym w tej dzielnicy tego 
samego dnia, natomiast prze-
niesienie ich na Żoliborz i na Mo-
kotów zajmowało dwa do trzech 
dni. Listy doręczano także na 
Starówkę i na Czerniaków.

Wydano odpowiednie in-
strukcje regulujące sposób pi-
sania i nadawania listów. Miały 
one mieć minimalną wagę, pi-
sane powinny być czytelnie, nie 
mogły przekraczać dwudziestu 
pięciu słów objętości, wszystkie 
miały być poddane wojskowej 
cen zurze (zwykle czynności tej 
dokonywali rodzice harcerzy), 
zakazano umieszczania w nich 
informacji na temat przebiegu 
walk.

Jeden z listów powstańczych:

Mieszkanie zburzone. Mama za-
bita pod gruzami, na razie wy-
dobyć nie można. Reszta domu 
spalona.

Do l września wysłano łącznie 
116 317 listów, czyli przeciętnie 
od 3 do 6 tys. dziennie. Rekordo-

wą liczbę przesyłek zanotowano 
13 sierpnia – około 10 tys. 

Przy ul. Szpitalnej w po-
wstańczej drukarni powstawa-
ły specjalne znaczki na listy. 
Pierwsze znalazły się w obiegu 
2 września.

Poczta polowa odegrała nie-
ocenioną rolę w łączeniu rodzin 
i przyjaciół, odciętych od siebie 
w wyniku walk. Ponosiła jednak 
straty, wielu małych harcerzy 
straciło życie przy wypełnianiu 
swoich obowiązków, służbę peł-
nili jednak entuzjastycznie, nie 
bacząc na związane z nią ryzyko.

Na początku powstania czyn-
na była jeszcze pewna liczba te-
lefonów, wkrótce jednak ko-
munikacja tą drogą stała się 
niemożliwa.

Stanowisko ogniowe przy ul. Zakroczymskiej 15. 
Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.

Bombardowanie gmachu PWPW. 
Widok od strony Mostu 

Gdańskiego. Kadr z niemieck
iej kroniki filmowej.
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Coraz więcej 
ofiar

9 sierpnia Niemcy przypuści-
li natarcie na Starówkę, co 

wkrótce zaważyło na zmianie 
nastrojów wśród ludności. Ży-
cie zaczęło się robić coraz trud-
niejsze. Wiele budynków runę-
ło w gruzy. Zaczęło brakować, 
a wkrótce w ogóle zabrakło żyw-
ności i wody. Nie było światła 
elektrycznego, używano świec 
i karbidówek. Rosła liczba za-
bitych i rannych spośród ludno-
ści cywilnej, ograniczony został 
ruch na ulicach. Ludzie musieli 
opuścić mieszkania i przenieść 
się do piwnic i schronów.

Stare Miasto zaczęło wieść 
życie podziemne. W piwnicach 
i schronach panowała nie-
przyjemna atmosfera. Było go-
rąco i duszno, przepełniali je 
często ludzie zirytowani, zde-
nerwowani i nastawieni pesy-
mistycznie.

10 sierpnia na Śródmieście 
Niemcy zrzucili z samolotu ulot-
kę wzywającą ludność do opusz-
czenia miasta.

Ultimatum do ludności 
miasta Warszawy!

Niemieckie naczelne 
dowództwo pragnie 
uniknąć niepotrzebnego 
prze lewu krwi, który 
szczególnie dotknie 
niewinne kobiety 
i dzieci i wobec tego 
ogłasza następujące 
wezwanie:

Ludność zostaje wezwana 
do opuszczenia Warszawy 
w zachodnim kierunku 
z białymi chustkami 
w ręku.

Niemieckie naczelne 
dowództwo gwarantuje, 
że żaden mieszkaniec 
Warszawy, dobrowolnie 
opuszczający miasto, nie 
dozna żadnej krzywdy.

Wszyscy mężczyźni 
i kobiety zdolni 
do pracy otrzymają 
pracę i chleb.

Niezdolna do pracy 
ludność zostanie 
ulokowana na zachodnich 
obszarach warszawskiej 
guberni i otrzyma 
zaopatrzenie.

Wszyscy chorzy oraz 
starcy, kobiety 
i dzieci, potrzebujące 
opieki, otrzymają 
pomieszczenie i opiekę 
lekarską.

Ludność polska wie, 
że armia niemiecka 
walczy jedynie 
z bolszewizmem. Kto 
w dalszym ciągu daje 
się wykorzystać jako 
narzędzie bolszewizmu 
bez względu na to, 
pod jakim hasłem, 
zostanie bez wszelkich 
skrupułów pociągnięty 
do odpowiedzialności.

Ultimatum to jest 
terminowe.

W niedzielę 13 sierpnia na 
ul. Kilińskiego eksplodował 
niemiecki transporter ładun-
ków wybuchowych, zabijając 
ponad czterysta zgromadzo-
nych wokół niego osób, trak-
tujących go jako zdobycz po-
wstańczą.

Od tego dnia znacząco 
zwiększyła się liczba ofiar. 
W podwórzach i na trawni-
kach pojawiło się coraz więcej 
grobów. Dawało się zauważyć 
oznaki desperacji.

Pogrzeb na podwórku kamienicy. Fot. Sylwester Braun „Kris”.
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Problemy 
z żywnością 
i wodą

W połowie miesiąca sytu-
acja aprowizacyjna sta-

ła się bardzo ciężka. Zamknię-
to sklepy, niektórzy sklepikarze 
sprzedawali towary tylko zna-
jomym. Pieniądze prawie zu-
pełnie straciły wartość, istniał 
głównie handel wymienny. 
Towarem przetargowym by-
ły: chleb, konserwy, mąka, pa-
pierosy i wódka. Nastroje od-
działów walczących były nadal 
dobre, lecz wśród ludności cy-
wilnej dawało się odczuć przy-
gnębienie. 

Niektórzy mieszkańcy po-
siadali własne zapasy, którymi 
dzielili się ze współobywatela-
mi. Bezdomni byli całkowicie za-
leżni od akcji społecznej, niektó-
rych żywił Kościół, czerpiąc ze 
swoich zasobów. Od pierwszych 
dni powstania racjonowano 
chleb. Później piekarnie pobie-
rały od osób prywatnych mąkę 
na wymianę bądź piekły z niej 
pieczywo. Stopniowo wzrastały 
trudności ze zdobyciem chleba 
rekwirowanego często dla żoł-
nierzy.

W PWPW i w zakładach 
Fuchsa na ul. Miodowej dosta-
ły się w ręce polskie dwa skła-
dy żywności. Od wybuchu po-

wstania mieszkańcy Starówki 
nauczyli się jadać na obiad jedy-
nie zupę, a na kolację pić erzatz-
-kawę bez mleka. Posiłki szybko 
stały się niewystarczające, mo-
notonne, brakowało im warto-
ści kalorycznej. W schronie przy 
kościele Kapucynów na ul. Mio-
dowej uchodźcy, którzy znaleź-
li tam opiekę, codziennie otrzy-
mywali identyczne pożywienie: 
rano – kawę, cukier, suchary, po 
południu i wieczorem – danie 
zrobione z mąki i fasoli. Inni po 
prostu musieli przywyknąć do 
tego, że jedzą kluski gotowane 
na wodzie czerpanej ze zbiorni-
ków, w których leżały rozkłada-
jące się ciała poległych. Jeszcze 
inni nie mieli zupełnie nic.

Ul. Sapieżyńska – widok od 
ul. Bonifraterskiej. Z prawej widoczny 
szpital Jana Bożego, reduta powstańcza 
broniona przez zgrupowanie „Radosław”. 
Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.Kobieta przechodząca przez 

ul. Koźlą. 

Fot. Jerzy Chojnacki „Chojn
a”.
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Coraz 
mniej 
nadziei

Po 20 sierpnia wydawało się, 
że morale cywilów na Sta-

rówce załamało się całkowicie. 
Coraz częściej słyszało się głosy 
o klęsce, a pewne grupy ludno-
ści poważnie rozpatrywały moż-
liwość poddania się Niemcom.

Przyczyny takiego nastroju 
miały swoje źródło w fakcie, iż 
mieszkańcy byli praktycznie od-
cięci i nie otrzymywali żadnych 
informacji o tym, co dzieje się 
w pozostałej części miasta. Roz-
czarował ich brak lub niesku-
teczność pomocy ze strony alian-
tów, ludzie stracili już bowiem 
nadzieję na jej nadejście. Część 
mieszkańców winiła AK za swój 
los. Jednak większe zagrożenie 
stwarzał kryzys zaufania do pol-
skiego rządu, oskarżanego przez 
opinię publiczną o brak znacze-
nia na arenie międzynarodowej. 
Ludzie przestali czytywać gazety. 
Ze wzrastającą niewiarą słucha-
no audycji radiowych.

Dobrym miernikiem popar-
cia dla powstania i poziomu mo-
rale może być stosunek ludności 
cywilnej do pracy dla rozmaitych 
władz powstańczych czy w służ-
bach ratowniczych. Na początku 
włączano się do nich ochotniczo 
i tak masowo, że wielu musiało 
odchodzić z niczym. Z biegiem 
powstania rozczarowanie i strach 
przed śmiercią sprawiły, że zgła-
szała się coraz mniejsza liczba 
osób. Dlatego też zdarzało się, iż 
ludzie umierali zasypani gruza-

mi, których nie było komu od-
kopać. Mężczyzn trzeba było 
wyciągać z piwnic pod groźbą 
karabinu, przy akompaniamen-
cie błagań, próśb i przekleństw 
ze strony kobiet.

Piwnice i schrony były prze-
pełnione. Często brakowa-
ło miejsca, żeby się położyć, 
a mieszkańcy stali ciasno przy-
ciśnięci do siebie. Ludzi ogarnę-
ła całkowita apatia. Gromadzili 
się w domach, gdzie nieustannie 
odprawiano msze.

Niektórzy stawali się nieczu-
li na cierpienia innych, nawet je-
śli osoby cierpiące należały do 
rodziny. Zdarzało się, że chorych 
pozostawiano w okropnych 
warunkach. Ludzie czekający 
w kolejce po wodę padali rażeni 
ogniem artyleryjskim i bomba-
mi. Przestawano grzebać ciała 
zmarłych. Załamała się dyscy-
plina, a zaczęły się szerzyć kra-
dzieże i drobne przestępstwa.

Ludzie wegetowali teraz 
pod naporem bombardowania 
i ostrzału. Zdobycie pożywie-
nia stało się prawie niemoż-
liwe. Panował uciążliwy letni 
skwar, a woda była zwykle za-
nieczyszczona. Szklanka na-
dającej się do picia kosztowa-
ła 600 zł. Piwnice wypełniali 
ranni. 26 sierpnia było ich po-
nad 7 tys., z czego 70 proc. 
osób cywilnych. Starosta we-
zwał ludność, by złożyła zapa-
sy do wspólnego użytku, jako 
że władzom pozostały jedy-
nie niewielkie rezerwy suszo-
nych buraków, płatków karto-
flanych i kawy.

Mur getta przy ul. Bonifraterskiej.
Fot. Jerzy Chojnacki „Chojna”.
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Upadek 
Warszawy

Pod wpływem wiadomości 
o ewakuacji ze Starego Mia-

sta generała „Bora” i jego sztabu 
mieszkańców ogarnęła rozpacz, 
niektórzy poczęli się buntować. 
Starali się uciec na własną rękę 
kanałami lub wędrowali cały-
mi dniami w poszukiwaniu ja-
kiegoś „przewodnika”, który by 
ich stamtąd wyprowadził. Pró-
bowali również dostać jaką-
kolwiek pracę w administra-
cji, która by ich upoważniała do 
ewakuacji wraz z wojskiem.

28 sierpnia powstańcza Wy-
twórnia upadła.

Wieczorem 31 sierpnia płk. 
„Wachnowski” otrzymał od płk.  

„Montera” rozkaz ewakuacji od-
działów ze Starego Miasta i po-
zostawienia na miejscu rannych 
i cywilów. Osoby czekające na 
zejście do kanałów, szczególnie 
żołnierze, były obiektem napa-
ści i przekleństw ze strony tych, 
kórzy mieli pozostać. Ludność 
była stanowczo przeciwna ich 
ewakuacji. 

2 września Stare Miasto osta-
tecznie upadło.

2 października 1944 r., po 
63 dniach walk, Warszawa ska-
pitulowała.

Nie jest znana dokładna licz-
ba ofiar wśród ludności. Histo-
rycy szacują, że w powstaniu 
zginęło od 150 do 200 tys. cy-
wilów. Około 500 tys. mieszkań-
ców stolicy zostało zmuszonych 

do opuszczenia swoich domów, 
z czego blisko 150 tys. deporto-
wano do obozów koncentracyj-
nych lub wywieziono na roboty 
przymusowe w głąb Niemiec.

W wyniku okupacyjnych 
działań niemieckich, walk Po-
wstania Warszawskiego i be-
stialskich mordów dokonywa-
nych przez wojska hitlerowskie 
liczba ludności stolicy zmniej-
szyła się dramatycznie. Po za-
kończeniu kampanii wrze-
śniowej 1939 r. Warszawę 
zamieszkiwało ponad milion 
dwieście tysięcy osób. W stycz-
niu 1945 roku żyło ich tu już je-
dynie nieco ponad 160 tysięcy.

Przedwojenną liczbę miesz-
kańców – milion trzysta tysięcy 
osób – Warszawa osiągnęła po-
nownie w roku 1970.

Opr. Redakcja na podstawie:: Joanna K.M. Hanson, „Nadludzkiej poddani próbie. Ludność cywilna War-
szawy w powstaniu 1944 r.”, Czytelnik, Warszawa 2004.; „Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim”, 
opr. Władysław Bartoszewski, Instytut Historii PAN, PIW, Warszawa 1974 r.; Juliusz Kulesza „W murach 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych”, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2003 r.

9 września. Ul. Ws
pólna podczas 

nalotu. Fot. Sylwe
ster Braun „Kris”.

Wypędzanie ludności cywilnej po upadku Powstania 

Warszawskiego. Skrzyżowanie ul. Zakątnej i Rybaków.
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Autorzy zdjęć:
Jerzy Chojnacki „Chojna”
(ur. 1909 w Lublinie, 
zm. 1988 w Warszawie).

W Powstaniu działał ja-
ko fotoreporter na tere-
nie Starego Miasta. Tema-
tykę zdjęć narzucili jemu 
zwierzchnicy, może dla-
tego stanowią one naj-
dokładniejszą znaną fo-
tograficzną dokumentację 
staromiejskich barykad, 
przekopów i umocnień. Za-
chowały się jedynie te 
negatywy, które przed 

ewakuacją ze Starów-
ki zakopał w podwórzu do-
mu przy ulicy Freta 40 
– w sumie 15 filmów z 50 
naświetlonych, w formacie 
6x9 cm.

Ewakuował się razem 
z ludnością cywilną. 
Przez obóz przejściowy 
w Pruszkowie przetrans-
portowany został do obozu 
koncentracyjnego w Gross-
-Rosen, a następnie Mau-
thausen-Gusen. W 1945 
wrócił do Warszawy.

Sylwester Braun „Kris”
(ur. 1909 w Warszawie, 
zm. 1996 w Warszawie).

W Powstaniu wykonał po-
nad 3000 zdjęć (oko-
ło 50 dziennie), z cze-
go do dziś ocalało 1520. 
Ze swoją „Leicą” każde-
go dnia wyruszał z miesz-
kania na Powiślu i fo-
tografował powstańczą 
Warszawę. Najwięcej je-
go zdjęć dotyczy Powiśla 
i obu części Śródmieścia. 
Z aparatem odwiedził też 

Górny Czerniaków i bli-
ską Wolę.

Ewakuował się ra-
zem z ludnością cywil-
ną 6 października 1944 r. 
i uciekł z transportu 
do Niemiec. Przez Śląsk 
powrócił do Warszawy 
w styczniu 1945 r. i wy-
dobył z ukrycia swoje ne-
gatywy. Wyjechał do Szwe-
cji, a w 1964 r. do USA. 
W 1981r. przekazał nega-
tywy Muzeum Historycznemu 
m.st. Warszawy.
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