
XIII Harcerski Rajd Szlakiem Bohaterów 
Szarych Szeregów

24 marca 2012

„Niechaj więc żywi nie tracą nadziei
A jeśli trzeba, na śmierć idą po kolei

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.”

Juliusz Słowacki

Opracował: pwd. Marcin Janiszewski

Organizatorem rajdu są:
Szczep 62 PDHiZ „Zośka”

przy współpracy ze Szczepem 462 DHiGZ Łomianki



WSTĘP:

1. Rajd jest integralną częścią Święta „Braterstwa i Służby” Szczepu 62 PDH 
„Zośka” 

2. Pieczę nad rajdem sprawuje Komenda Szczepu 62 PDHiZ „Zośka”
3. Zgodnie z ustaleniami komendę nad trasami harcerskimi oraz ich 

organizacje i przygotowanie metodyczne i programowe powierza się 
przedstawicielowi Szczepu 462 DHiGZ dh. pwd Marcinowi 
Janiszewskiemu HR

CELE RAJDU:

– przybliżenie postaci naszych bohaterów
– zainteresowanie harcerzy II wojną światową i historią Szarych Szeregów
– rozbudzenie patriotyzmu wśród harcerzy
– poznanie miejsc pamięci narodowej, aby w przyszłości nikt o nich nie 

zapomniał
– szerzenie idei braterstwa i przyjaźni
– integracja środowiska i poczucie przynależności do niego
– integracja młodzieży i dzieci z różnych środowisk, klas społecznych
– kształtowanie tożsamości narodowej
– krzewienie zasad kultury osobistej w miejscach pamięci narodowej i 

miejscach publicznych
– wdrażanie zasad działania zespołowego i współpracy
– poznanie ciekawych miejsc stolicy

FORMA RAJDU: „Szlakiem Bohaterów 2012”

Rajd harcerski składa się z trzech tras. Każdy patrol wybiera tylko jedną trasę. 
Trasy mają własną fabułę, ale łączy ich tematyka – Szare Szeregi w okresie 
okupacji i Powstania Warszawskiego. Wszystkie patrole spotykają się pod 
Arsenałem. Po apelu i wysłuchaniu opowieści o Akcji pod Arsenałem patrole 
wyruszają na dalszą część trasy. Aby uniknąć przestoju na punktach patrole 
gwiaździście rozchodzą się na swój 2 punkt – sami pdejmują decyzje, który jest 
ich trzeci punkt Rajd ma formę pieszą z wykorzystaniem komunikacji miejskiej.



PROGRAM:

– Wszystkie patrole docierają pod Arsenał o godz. 7:50
– 8:00 – 8:10  Apel otwierający Rajd Szlakiem Bohaterów 2012
– 8:10 – 8:30  Punkt I jest wspólny dla wszystkich tras. Akcja pod Arsenałem 

– o jej przebiegu opowiada  Patrolowy phm Robert Goś. Następnie patrole 
wyruszają na trasę

– 12:30 – 14:00 obiad i odpoczynek
– 14:00 - Przemarsz do Kwatery Batalionu „Zośka”
– 14:20 – 14:40  Apel, wspólnie z zuchami
– 14:40 – 15:00  Warty honorowe, porządkowanie kwater
– 15:00 - Wspólny krąg, zakończenie rajdu

TRASY HARCERSKIE

Trasa nr 1  - Szlakiem bojowym Andrzeja Romockiego „Morro” 
    i II Kompani „RUDY” - maksymalnie 7 patroli

Trasa nr 2 – Szlakiem Przyjaźni - Rudy, Alek i Zośka – maksymalnie 7 
        patroli

Trasa nr 3 – Walcząca Starówka – maksymalnie 8 patroli

Każda trasa ma własną fabułę. Rajd rozpoczyna się wspólnym punktem w 
miejscu Akcji pod Arsenałem na ulicy Długiej.
Patrole harcerskie mają także dodatkowe zadanie. Otrzymają na punkcie 
startowym zeszyt, długopis, klej i kredki. Muszą podczas trasy wykonać 
kronikę, zaznaczając trasę, miejsca oraz wrażenia z Rajdu. Dużą wartością 
będzie również spisanie informacji, które otrzymają na punktach 
rajdowych.
Na każdym punkcie, każdej trasy harcerze zbierają kartki z kalendarza, 
które wklejają do kroniki rajdowej.
Na każdej trasie harcerze otrzymają na punkcie drugim(startowym) list w 
specjalnej kopercie rajdowej Poczty Polowej. List będzie zawierał 
zaszyfrowaną informacje, o której godzinie patrole muszą się stawić na 
obiedzie.



Trasa nr 1 -  Szlakiem bojowym Andrzeja Morro 
i II Kompani „RUDY”. 

Trasa liczy około 19 kilometrów – czas ok. 3,5 godziny

Dlaczego taka trasa spyta wielu. Niech odpowiedź znajdzie w słowach samego 
Andrzeja – dowódcy II Kompanii:

– Myślisz, że to było po raz ostatni zbiorowe morderstwo dziesiątków ludzi?  
- Nie wiem, jak będzie, ale chcę zrobić wszystko, co możliwe, aby to było  
po raz ostatni.

– I myślę, że wielu z nas, że Rudy, że Zośka, że ty, że może my wszyscy po to  
żyjemy i po to...

O Andrzeju Romockim - Morro napisał dowódca Batalionu "Zośka" Ryszard  
Białous w swej kronice powstańczej "Walka w pożodze": 
"Widzę Cię, Andrzeju, zawsze troszczącego się o kolegów-żołnierzy, o ich 
odpoczynek i wyżywienie, pamiętającego o każdym rannym. Twa pogoda i wiara 
była zaraźliwa. Odwaga Twoja zawsze pociągała innych. Pamiętam Twą twarz 
skupioną, gdy gotowi do skoku czekamy na moment, kiedy można będzie ruszyć 
do natarcia. Widzę Cię jeszcze, jak na czele kompanii biegniesz ruinami domów, 
zawsze pierwszy, zawsze zdecydowany."
Kompania "Rudy" została uznana przez dowództwo AK za najlepszą spośród 40 
tysięcznej załogi żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim, m.in. w 
brawurowym ataku zdobywając warszawski obóz koncentracyjny - tzw. 
Gęsiówka. Za walki w Powstaniu Warszawskim Naczelny Wódz odznaczył 
Batalion "Zośka" Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (V kl.).



FABUŁA TRASY

Mimo, że Andrzej nie brał udziału w Akcji pod Arsenałem, znał i przyjaźnił się z 
nimi. Jgo losy były związane z Rudym, Alkiem i Zośką. Był przy śmierci Zośki i 
został dowódcą II Kompanii „RUDY” Batalionu ZOŚKA. O nim i o tej 
kompanii jest ta trasa. Zaczynamy pod Arsenałem. Wyruszamy na trasę. 
Pierwszy punkt to miejsce szczególne. Wola i bitwa o cmentarze. Zatrzymanie 
Niemców na tej linii dawało czas pozostałym dzielnicom na przygotowanie się 
do walki. Następnie Morro prowadzi swoich chłopców na magazyny przy ulicy 
Stawki. Magazyny zdobyte, ale ranny jest brat Andrzeja – Bonaventura. Zdobyte 
niemieckie panterki będą ich talizmanem i pomogą wydostać się ze Starego 
Miasta, ale będą też przyczyną śmierci Morro, ale o tym później. Po zdobyciu 
panterek udajemy się na ostatnie spotkanie braci w szpitalu przy ulicyMiodowej 
23. Na szpital spadają bomby. Starówka pada. Musimy przebić się do 
Śródmieścia. Udajemy się na ulicę Senatorską – kościół św. Antoniego. Andrzej 
zostaje ranny. Następnie przez ogród Saski docieramy na Świętokrzyską 28. 
Udało się, przebiliśmy się do Śródmieścia – duża zasługa w tym panterek 
niemieckich. Stąd wyruszamy na ostatnie zadanie Andrzeja Romockiego – na 
Czerniaków. Docieramy do kamienia mówiącego o śmierci Andrzeja, a następnie 
na pierwotne miejsce pochowania Morro – kościół św.Trójcy przy ul. Solec 61. 
Stąd udajemy się na Powązki



MIEJSCA  PAMIĘCI:

1. Arsenał - Akcja pod Arsenałem – opowiada zaproszony gość ze środowiska 
Zośkowców/PUNKTOWY phm Robert Goś

2. Bitwa o cmentarze - tablica na murze Cmentarza Ewangelicko-
Augsburskiego; ul Młynarska 54/58./PUNKTOWY Natalia Modzelewska

Wykrwawiając się w obronie Woli, "Radosław" dawał pozostałym 
dzielnicom Warszawy czas na przygotowanie się do nadchodzącego 
niemieckiego uderzenia. Przez te dni jego zgrupowanie poniosło straty tak 
wielkie, że niektóre oddziały praktycznie przestały istnieć. Łączono więc 
tych, którzy ocaleli i wcielano jako "półplutony" lub sekcje do trzymających 
się jeszcze jako tako oddziałów. 
W tym czasie na przedmieściach Woli pojawiają się pierwsze odziały 
niemieckiej "odsieczy" - zmontowana na rozkaz Himmlera grupa policji 
poznańskiej, która z pełnym impetem ruszyła rankiem 5 VIII 1944, wyrąbując 
sobie trasę ulicami: Wolską, Chłodną, Elektoralną w kierunku placów Saskiego i 
Bankowego, a dalej Krakowskim Przedmieściem do mostu Kierbedzia oraz al. 
Jerozolimskimi w kierunku mostu Poniatowskiego. Tego samego dnia Niemcy 
rozpoczęli rzeź mieszkańców Woli rozstrzeliwując w ciągu 48 godzin ok. 35 000 
ludzi. "Radosław" dysponujący najsilniejszym powstańczym zgrupowaniem - 
2300 stosunkowo dobrze uzbrojonych żołnierzy - stał się tarczą broniącą 
zachodnich dzielnic Warszawy. W zgrupowaniu Kedywu - w przeciwieństwie do 
innych oddziałów AK - duży procent stanowili ludzie od kilku lat działający w 
tzw. "pionie walki bieżącej". Żołnierze z "Zośki", "Brody", "Miotły" i "Parasola" 
przed wybuchem Powstania brali udział w wielu akcjach bojowych. Dziesiątki z 
nich ukończyły konspiracyjne szkoły podchorążych, byli więc stosunkowo 
dobrze przeszkoloną kadrą - bodaj najcenniejszym elementem z 45 000 żołnierzy 
warszawskiej AK.
Kolejne dni to jednak przede wszystkim obrona: zespołu cmentarzy 
Kalwińskiego, Ewangelickiego i Żydowskiego, obrona Wolskiej ze słynnym z 
piosenki pałacykiem Michla, walki o Stawki z magazynami SS wielokrotnie 
przechodzącymi z rąk do rąk - było to jedyne połączenie ze Starym Miastem - 
oraz boje o utrzymanie rejonu Żytniej i Okopowej.
Obrona arterii Wolskiej 5 VIII 1944 kosztowała zgrupowanie "Radosław" 20 
poległych i ok. 40 rannych. Grupa Reinefartha nacierająca w rejonie ul. 
Dworskiej poniosła straty: 6 zabitych, 24 ciężko i 12 lekko rannych, a batalion 
Dirlewangera nacierający ul. Wolską za zdobycie 200 metrów ulicy zapłacił 



równie wysoką cenę: 34 zabitych, 18 ciężko i 15 lekko rannych. Łącznie straty 
niemieckie na Woli wyniosły pierwszego dnia szturmu 109 żołnierzy, z których 
jedynie 27 [lekko ranni] mogli powrócić do oddziałów i nadal walczyć.

8 VIII 1944 - od wczesnych godzin rannych Niemcy wznawiają ataki na pozycje 
zgrupowania. Już o godz. 7:20 zaczęli przenikać na cmentarze Kalwiński i 
Ewangelicki, gdzie d-ca Kedywu nakazał obronę "opartą na drobnych grupach 
bojowych, pracujących na zasadach zasadzki". W dwie godziny później, 
wzmacniając nacisk na linię cmentarzy od zachodu, Niemcy wykonali pierwsze 
silniejsze uderzenie od południa na linię ul. Żytniej, a następnie od zachodu na 
cmentarz Kalwiński, który opanowali po krótkiej, zaciętej walce. 
O godz. 10:25 nieprzyjaciel ponowił natarcie na skrzydle południowym, 
wprowadzając do walki czołgi osłaniane przez ludność cywilną. Przy 
skrzyżowaniu ul. Żytniej z Karolkową jeden z tych czołgów został zniszczony 
wystrzałem z PIATA, po stronie polskiej weszły również do walki obie 
zdobyczne "Panthery" z plutonu pancernego "Wacek", które zmusiły Niemców 
do odwrotu. Jednakże jeden z powstańczych czołgów został poważnie 
uszkodzony i nie nadawał się już do dalszego użytku.
Przez kolejne dni Kedyw w ciężkich bojach usiłował utrzymać rejon cmentarzy 
wyznaniowych jednak wobec przeważających sił i środków, którymi 
rozporządzali Niemcy, został zmuszony do wycofania się na północny odcinek, 
utrzymując się w rejonie: cmentarz Żydowski - Spokojna - Okopowa - Stawki.

Fragment książki - Zośka i Parasol – Aleksander Kamiński

„Sad”, naprzód!... 
Ruszyli pojedynczo, skokami, jak już tyle razy w dniach poprzednich. Andrzej biegnie koło  
Czarta i Bonawentury. Mundur brata czuć spalonym prochem, Andrzej niespokojnie  
kontroluje jego ruchy. W porządku! Dziwnie z tym chłopcem – myśli Andrzej o bracie - w  
ciężkich walkach odzyskał dobrą formę. - Biegną, padają, biegną. Kryją swe ciała za byle  
zasłoną, w byle wgłębieniach i strzelają sami ostrożnie się wychylając. Powietrze jest  
rozedrgane od huków, świstów, uderzeń, szarpnięć, zgrzytów i ludzkich, sporadycznych  
krzyków. Nie sposób już posuwać się naprzód. Niemcy też nie podrywają się 
Jasiek - mówi Andrzej do brata - cofnij się ze swą obsługą erkaemu gdzieś w głąb,  
wybierzcie jakiś wyższy punkt, dobrze go ubezpieczcie i prujcie stamtąd. - Rozkaz -  
odpowiada Bonawentura, a Andrzej tym razem znów nie wie, ile w tej odpowiedzi brata jest  
służbistości żołnierskiej, a ile kpiny zatwardziałego cywila w panterce. Mijają długie  
minuty.Widać, jak wtulona w ziemię cmentarza piechota nieprzyjacielska skupia na sobie  
ogień z wieży „twierdzy”, z Pfeiffera, a pewnie i erkaemu Bonawentury. I oto znów oczy  
żołnierzy „Rudego” widzą to, co falą podniecenia zalewa mózg: Niemcy zaczynają się  
podrywać, ale pędzą już nie w ich kierunku, lecz przeciwnie - do tyłu. Opuszczają cmentarz 

http://www.powstanie-warszawskie-1944.pl/11111_cd_what.htm


3. 12 sierpnia 1944 o godz. 16:20 - ul. Stawki 2/4 – zdobycie magazynów 
niemieckich"/PUNKTOWY Mateusz Kowalkowski
Chłopcy biegli jak szaleni, padali, podrywali się, znów biegli, padali, zrywali 
się... - pisze żołnierz "Sadu" Ali-Jerzy Waleszkowski. 
- Co jest do cholery, panowie! - krzyknąłem - nie dają nam się ruszyć. Musimy 
wydostać się zza tych kamieni! 
Wyczekaliśmy chwilę i... skok pod ścianę, oddaloną o dwadzieścia pięć, 
trzydzieści metrów od nas. Udało się. 
- Jasiek - krzyknął któryś do "Bonawentury" - za tymi magazynami stoi czołg! 
- Dawaj gamon - rzekł "Bonawentura" - i podsadźcie mnie, tylko szybko! 
Zgrabnie począł się wdrapywać na dach magazynu. Wtem strzał z kabe i 
"Bonawentura" stoczył się nam na głowy. Był ranny w brzuch. Krwawił 
bardzo silnie".
"Morro" wynosi rannych, gdy dopada go łączniczka z wieścią o bracie. (...) 
Ok. godz. 17:15 zdobyto wielkie magazyny mundurowe Waffen-SS, położone 
przy bocznicy kolejowej na ul. Stawki 4. Zdobyto znaczne ilości żywności [m.in. 
cukier, konserwy, czekoladę], oporządzenia i umundurowania maskującego 
["panterki", maskujące czapki polowe i pokrowce na hełmy]. Od tej pory całe 
zgrupowanie "Radosław" walczyć będzie jednolicie umundurowane w 
zdobyczne niemieckie bluzy maskujące "Tarnschlupfjacke". 

4. Szpital ul. Miodowa 23 /PUNKTOWY Daniel Chodkowski
17 sierpnia – ostatnie spotkanie braci. 18 sierpnia bomby spadające na szpital 
zabijają poetę Batalionu Zośka Jana Romockiego ps. Bonaventura.
W książce "Zośka i Parasol" Aleksander Kamiński opisuje ostatnie spotkanie 
braci Romockich: "17 sierpnia na odwieczerz Jaśka przeniesiono właśnie do 
nowiutkiego szpitala przy Miodowej 23. Bonawentura leżał z Michałem, z 
Kompanii Giewonta. Było czysto i dużo miejsca. Andrzej Morro wniósł zapach 
dymu. Miał twarz osmaloną przez wybuch szafy, spalone brwi, obandażowaną 
głowę. 
- Cześć bohaterom - powiedział rześko, kładąc chłopcom na kołdrze po złocistej 
pomarańczy. 
Doktor "Brom" pocieszył go, że stan Jaśka poprawia się. Obydwaj myśleli o 
matce". 
Doktor "Brom" - Zygmunt Kujawski, nieprawdopodobnej ofiarności i 
odporności - dziesiątkom dziewcząt i chłopców ocali życie. 
Jest 18 sierpnia 1944 roku. "Od strony Okęcia lecą (...) stukasy. Ilość 



przerażająca... Widać padające bomby. Domy chwieją się i padają na ulice... 
Ogień huraganowy". (Jerzy Świderski -"Pamiętnik powstańca"). 
Pisał do mnie Kazimierz Kodym-Kazik, żołnierz Plutonu "Sad" Kompanii 
"Rudy": 
"Jasio jedyny, jako najciężej ranny, leżał na solidnym szpitalnym łóżku, my na 
materacach. Ja obok Jasia. Ranne miałem obie ręce, siedziałem oparty o ścianę. 
Jasio leżał na lewym boku, twarzą do mnie i rozmawialiśmy sobie... Wracał do 
zdrowia, lepiej wyglądał... 
Uśmiechnął się, i zaczął coś mówić, ale tego już nie usłyszałem. Huk. Błysk. I 
ściana położyła się na nas. Bomba runęła na nasz szpital." 
"Bonawentura" spał, gdy Kazik zobaczył błysk ognia i stracił przytomność. 
Łóżko zgięło się, materace owinęły go szczelnie, przeleciał przez trzy sale. 
Ocalał. Jasiek spadł z pierwszego piętra. Nie żył. 

Zadanie – spisać i zapamiętać Modlitwę o łaskę wybaczenia
Od bomb, granatów i pożogi
I gorszej jeszcze w sercu trwogi, 
Od trwogi strasznej, jak konanie, 
Uchroń nas, Panie! 
Od rezygnacji w dobie klęski, 
Lecz i od pychy w dzień zwycięski, 
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie, 
Uchroń nas, Panie! 
Uchroń od zła i nienawiści, 
Niechaj się odwet nasz nie ziści. 
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste! 

5. Najdłuższy dzień Kompanii RUDY – Przebijamy się do Śródmieścia. ul. 
Senatorska 31, kościół św. Antoniego z Padwy/PUNKTOWY Agnieszka 
Durjasz, Karolina Konopka
Nocą z 30 na 31 VIII udało się żołnierzom tej kompanii przebić przez Bielańska 
i jakieś Ruiny ku ulicy Senatorskiej, przestrzeliwanej z dwóch stron przez 
umocnione punkty niemieckiej broni maszynowej. Dalej pisze o tym Aleksander 
Kamiński („Zoska i Parasol” str. 381):
„ ... Mija kilkadziesiąt minut. Sanitariuszki kończą najpilniejsze opatrunki.  



Andrzej charakteryzuje sytuację na Senatorskiej; przy placu Bankowym stoją  
czołgi z lufami dział wzdłuż Senatorskiej, niemiecka broń maszynowa jest  
wstrzelana w bramę kościelną [kościoła św. Antoniego – przyp. Kirschbaum] a  
także przejeżdża się po bramach i oknach z naszej strony ulicy. [...] Andrzej  
zdecydowanym ruchem odsunął opiekuńczą dłoń sanitariuszki i usiadł.
- Nie, nie, tylko pierwszy plan jest dobry – do kościoła i dalej do śródmieścia.  
Jak najszybciej. Możemy i musimy się przebić. Pozostanie tutaj to pewna  
zguba.”
Przygotowany zostaje plan – niejako wbrew woli starszych szarżą „Trzaski” i 
„Jerzego” przebicia się pod osłoną ognia skrzydłowych patroli, które maja z 
zaskoczenia zdławić na kilkadziesiąt sekund niemiecki ogień. I dalej za A. 
Kamińskim (str.382):
„[...] Witold wraz z Czartem i Argosem stoją już na prawym skrzydle. Jeden z  
nich trzyma gamon, drugi – świecę dymną, trzeci filipinkę. {...} Nieprzyjacielski  
cekaem znajduje się w odległości około czterdziestu metrów i co pewien czas  
błyska ogniami pocisków.
- Dostaniemy czapę – szepce Witold.
Jego szczupła postać przylgnęła do muru, czarne włosy zdają się jeżyć pod  
hełmem.
- Na to się zanosi – przytakuje Czart, łykając głośno ślinę.
- Osłooooooony... Rzut!
Wychylają się i pędzą w nieuniknioną zdawałoby się śmierć, wprost na cekaem,  
rzucając równocześnie swe pociski.
Na około sześćdziesięciu ludzi tylko jeden pozostał we krwi na asfalcie ulicy; ten  
który zawahał się i wybiegł nieco później niż inni.”
Przebili się do kościoła gdzie jak się okazało znajdowały się tymczasowe 
kwatery S. Zaopatrzyli się w dodatkową broń, robi się już jasno. Od placu 
ruszają ku kościołowi czołgi i zaczyna się zmasowany ostrzał samego kościoła. 
W ostatniej chwili oddział Andrzeja Romockiego Morro przebija się w skrytości 
do kamienicy na tyłach Pałacu Zamojskich, na skraju Ogrodu Saskiego. W 
piwnicy tego budynku a raczej w korytarzu piwnicznym łączącym piwnice – 
żołnierze kompanii „Rudy” przetrwali cały dzień 31 sierpnia, niezauważeni, 
znosząc w ciszy wrzucane przez okna w oficynie salwami granaty do piwnic 
zewnętrznych oraz ślepy ostrzał prowadzony do okien piwnic kolejnych grup 
przeszukujących tereny między Starym Miastem a Śródmieściem. Wyszli z 
piwnicy około dziesiątej w nocy i ruszyli udając oddział niemiecki o co było 
łatwo, umundurowani bowiem byli jednolicie jak wszyscy żołnierze 
zgrupowania „Radosława” w SS-mańskie panterki zdobyte na początku 
powstania w magazynach na Stawkach, w kierunku Ogrodu Saskiego. 



6. Przez Ogród Saski na ul Świętokrzyską 28 – punkt usytułowany przy ul. 
Królewskiej/PUNKTOWY Karolina Bielińska
Po drodze minęli dwa wozy pancerne, kuchnię polową, posterunek niemiecki 
przy Palmiarni, oraz gniazdo cekaemu przy ul. Królewskiej (to stąd pochodzi 
słynne „Auf dem Bruhl Palas” – strzelca Drogosława ). Nie wytrzymali tutaj 
nerwowo, i zaczęli biec do gmachu dawnej giełdy towarowej. Od strony 
niemieckiej i powstańczej zaczęła się strzelanina, po środku Andrzej Morro ze 
swoimi ludźmi przytuleni do frontowego muru giełdy towarowej i krzyczy w 
stronę stanowiska śródmieścia:
- Nie strzelać! Nie strzelać! Idzie Starówka! Ra-do-sław!Sta-rów-ka! Nie  
strzelać!Z drugiej strony odpowiada mu tylko:
- Rany boskie, Polacy.
Jednym skokiem kompania „Rudy” trafia na placówkę Jacka ps. „Pasieka” przy 
ul. Świętokrzyskiej 28. Po odliczeniu okazuje się że jest ich pięćdziesięciu ośmiu 
i Andrzej Morro. Wszyscy ranni lżej, ciężej ale żywi. 

7. Śmierć pod sztandarem – ul. Wilanowska 1/PUNKTOWY Ada 
Sobolewska
O północy z 14 na 15 września "Zośka" zajmuje placówki na brzegu Wisły pod 
silnym ostrzałem Niemców, idącym od portu czerniakowskiego i od mostu 
Poniatowskiego, z którego ocalało jedno przęsło. Chłopcy odpowiadają ogniem i 
udaje się nieprzyjaciela odepchnąć... Niebo jaśnieje późnym wrześniowym 
świtem. Słońce wzejdzie o 6.26 i uczyni się złotojesienny 15 września roku 
1944. Tuż przed wschodem Andrzej grupuje swoich chłopców w okolicy 
białego, parterowego domku u wylotu ulicy Wilanowskiej. Dnieje. Zośkowcy, 
przytajeni w małym domku nad rzeką, słyszą nagle plusk... Płyną trzy łódki, do 
których Niemcy otwierają piekielny ogień. "Morro" decyduje: - Musimy 
natychmiast nawiązać łączność. Wywieszają na stronę łodzi biało-czerwoną 
chorągiew. Krzyczą po rosyjsku. Bezskutecznie. "Morro" decyduje się wyruszyć 
z patrolem sam. Rozmowa Stanisława Sieradzkiego-Śwista i Witolda 
Sikorskiego-Boruty, żołnierzy Kompanii "Rudy" Batalionu "Zośka", nagrana dla 
I Programu Polskiego Radia na Zaduszki 1981 roku. 
Świst: - I zjawia się między nami Andrzej "Morro"... Wychodzi zza tego małego 
domku... I pada seria, chyba z karabinu maszynowego. 
Boruta: - Andrzej zginął, witając patrol z tamtej strony Wisły. 
Świst: - Oni już byli na naszym brzegu, ale nie wiem, czy ci żołnierze go 
widzieli, jak padał. 
Boruta: - A był taki epizod z chorągwią biało-czerwoną, ja nie bardzo już teraz 
pamiętam. 



Świst: - To właśnie dziewczynki ją uszyły... miała pokazywać polskie posterunki 
powstańcze lądującym żołnierzom Berlinga. Andrzej ten sztandar trzymał w 
ręku. 
Boruta: - Tego nie powiedziałeś! A to taki ważny moment. Ta śmierć urasta do 
rangi symbolu. 
Świst: - No właśnie, Andrzej z tym sztandarem biało-czerwonym wyszedł, dając 
znak, gdzie jesteśmy. I dostał tak, jak "Zośka" - w okolice serca. 
Wspomina "Leszczyc" - Tadeusz Sumiński, Kompania "Rudy" Pluton "Felek": 
Stoimy za domem, pod ścianą od strony Wisły. Morro wychodzi sam, pierwszy, 
zupełnie odsłonięty, w kierunku, wydaje się, pustych niemieckich rowów 
strzeleckich. Staje na chwilę twarzą do mostu. Jest prawie widno. 
Pojedynczy strzał karabinowy. 
Morro pada. - O, Boże! - i za chwilę - Pomocy... 
Nagle zjawia się Zosia. Bez namysłu biegnie do Morro, próbujemy ją zatrzymać. 
Wyrwała się. Klęka przy nim. Jest zupełnie odsłonięta, odwraca Andrzeja. 
- Nie mogę znaleźć rany!... 
Nie strzelają do niej. Dlaczego? Ciągle bezskutecznie szuka rany. To zresztą już 
niepotrzebne: Morro nie żyje".

ZADANIE: zapalić znicz w miejscu śmierci Andrzeja Morro

8. Ostanim punktem trasy jest kościół św. Trójcy na ulicy Solec 61 – tu został 
pochowany Andrzej Romocki ps. Morro./PUNKTOWY Przemysław Żmudzin
Osierocona matka Andrzeja i Janka Romockich pisała w pamiętniku: "Chłopcy 
naszego domu rozbitego! wiem jeszcze o was wszystko i wszystko przeżywam. 
(...) Chłopcy odkopali do połowy Andrzeja, wręczyli mi krzyż harcerski, odcięli 
koalicyjkę z odznaką Agricoli - pokazali ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, 
którego nie wzięłam - zostawiłam. Podali mi płócienną torbę, z której posypały 
się zupełnie świeże cukierki (...). 
Doczekałam się kolegów, którzy przynieśli wiadomość, że trumna dębowa 
kosztuje 11 000 zł, a o taką prosiłam - więc pytanie, co mają robić. Suma 
oczywiście była ponad moje możliwości. Wrócili więc po zwykłe, żołnierskie, 
sosnowe trumny. Jeden z kolegów został na Solcu, ja poszłam na cmentarz 
wojskowy. Tu odszukałam ks.proboszcza i kapelana. Dowiedziałam się, że 
cmentarz jest aminowany i wstępu nie ma. Grabarz zgodził się przewieźć na 
ręcznym wózku, pod siennikami trumnę. Nie rozumiałam - dlaczego? 



(...) Następnego ranka od świtu byłam na Solcu - i tak co dzień, do zmroku. 
Towarzyszyli mi chłopcy, opowiadając szczegóły ich walki. - Ich przeżyć, w 
których wszędzie był Jasiek, był Andrzej. Mówili o nich z uwielbieniem, 
miłością, opowiadali rzeczy nieprawdopodobne... (...) Zaczęłam się rozglądać i 
szukać ludzi do ekshumacji - i usłyszałam: - Proszę nie szukać nikogo. Jaśka i 
Jędrka nikt obcy nie dotknie... Wtedy zrozumiałam, kim dla nich był Andrzej i 
jak Jaśka kochali... I myślałam, dzięki Ci Jezu, że nikogo nie zawiedli - że 
wytrwali, bo byłeś z Niemi Jezu Miłosierny - do końca. Tyś dawał Im siłę i 
moc".
Laudański: - Pamiętacie - ten pogrzeb zaczął się od brzegów Wisły. Trumna 
Andrzeja, niesiona na ramionach, była okryta biało-czerwoną flagą ze znakiem 
kotwicy - Polski Walczącej. Na trumnie leży hełm Andrzeja, który potem pani 
Romocka oddała do Muzeum Historycznego Warszawy. Jest ozdobiony literami. 
W "G" wkomponowane jest "S" w kształcie błyskawicy. Znak Grup 
Szturmowych. Ma pokrowiec z panterki, podziurawiony odłamkami... 
Nieśliśmy Andrzeja trasą od Wisły, poprzez Czerniaków, Śródmieście, koło 
kościoła Świętego Antoniego, ulicą Senatorską, przez ruiny getta, do 
Okopowej... 
Świst: -... przez całą Warszawę na cmentarz wojskowy. Trasą naszych walk. 
Tylko w przeciwnym kierunku... 
Kadłubek: - Kiedy to było dokładnie? 
Laudański: - 31 października 1945 roku, w rok i półtora miesiąca po śmierci 
Andrzeja..

Zadanie dla harcerzy – w 8 kopertach znajduje się jedno pytanie dotyczące 
Morro lub II Kompanii (po jednym w kopercie). Patrole muszą na nie 
odpowiedzieć



Trasa nr 2 -  Rudy, Alek, Zośka. 

Trasa liczy około 13 kilometrów – czas ok. 3,5 godziny

Otóż 26.03.1943 roku miała miejsce najsłynniejsza akcja Szarych Szeregów – 
Akcja pod Arsenałem. 

W tym dniu słowa przyjaźń, obowiązek, braterstwo i ojczyzna nabrały 
wielkiego wymiaru. Z narażeniem własnego życia Zośka i Alek postanowili 
wyrwać z rąk katów swojego najlepszego przyjaciela „Rudego”. Alek i Rudy 
zapłacili najwyższą cenę- poświecili swoje młode życie w walce z okupantem 
( Alek trafiony kulami w brzuch, Rudy w wyniku odniesionych ran ) zmarli tego 
samego dnia, cztery dni po akcji 30.03.1943 roku. Spoczywają w jednej mogile 
na warszawskich Powązkach. 
Trzeci z przyjaciół, Zośka, przeżył akcję.

Tak napisał w swoim rozkazie :

„Dnia 30 marca odeszli od nas na wieczną wartę d-howie Janek i Alek.  
Męczeńską śmiercią żołnierza Polski Podziemnej zginął Janek. Szczęśliwy  
jestem, że danym nam było okazać w czterech ostatnich dniach Jego życia  
miarę naszego braterstwa i przyjaźni. Śmierć Alka to śmierć żołnierza tym 
piękniejsza, że w imię i w poczuciu największych dla nas wartości. Pierwszy  
obowiązek względem Janka spełniliśmy na Długiej. Drugim obowiązkiem 
względem nich jest unieśmiertelnienie ich obu, idąc samemu ich śladami i ich  
postacie stawiając jako wzory ludzi, jakich chcemy wychować. Janku i Alku  
Czuwamy i potrafimy pójść zawsze Waszymi śladami.”

Lech Pomarańczowy

Ta trasa niech będzie dla nich, dla pamięci bohaterskiej przyjaźni. 
Miejsca, do których dotrą harcerki i harcerze będą związane z ich 

życiem i akcjami,w których brali udział.



FABUŁA TRASY

Zaczynamy z miejsca szczególnego – Arsenał. Ta akcja stała się symbolem 
Szarych Szeregów. Uwolnienie Rudego, ale podczas odwrotu ginie Alek – to 
drugie miejsce do którego się udamy. Aby zrozumieć sens tej akcji cofnijmy się 
w czasie. Poznajmy losy trzech wielkich symboli Szarych Szeregów. Z ulicy 
Długiej udamy się pod Zachęte, gdzie miała miejsce brawurowa akcja małego 
sabotażu – Rudy zamienił flagi.Następnie udamy się pod pomnik Mikołaja 
Kopernika. Tu kolejna brawurowa akcja – Alek zdejmuje tablicę z pomnika. Za 
tą akcję Niemcy potajemnie zabrali pomnik Jana Kilińskiego i go ukryli. Alek 
nie dał za wygraną i odnalazł pomnik. Wszystkich Warszawiaków o tym 
poinformował – napisał Ludu Warszawy jam tu Jan Kilińki – jesteśmy przy 
Muzeum Narodowym. Następnie poznamy wydarzenia, które miały miejsce 
przed samą akcją, a także wydarzenia, które miały miejsce później, a były z nią 
związane. Idąc do mieszkania Rudego przy Alei Niepodległości 159, gdzie 
aresztowano Janka harcerze dojdą do ulicy Mokotowskiej 3, gdzie poznają 
historię wydarzeń, które miały miejsce po Akcji pod Arsenałem – szcególnie 6 
mają 1943 r. udany zamach na oprawcę Rudego, gestapowca Schultza. 
Docieramy do mieszkania Rudego.. oprócz tragicznych wydarzeń z aresztowania 
Janka poznamy historię tego szczególnego misjsca spotkań i historii o Matuli 
wszystkich harcerzy. Po aresztowaniu, Janek trafił na Pawiak. Miejsce 
szczególne dla wszystkich Polaków. To tu miał ponownie trafić Rudy po 
kolejnym przesłuchaniu, ale Akcja pod Arsenałem przerwała tą straszną trasę z 
Alei Szucha na Pawiak i Jan Bytnar mógł umrzeć wśród swoich.  Z tego miejsca 
udamy się na Powązki, na grób Janka......



MIEJSCA  PAMIĘCI:

1. Arsenał - Akcja pod Arsenałem – opowiada zaproszony gość ze środowiska 
Zośkowców./PUNKTOWY phm Robert Goś

2. Ul. Długa 38/40 /PUNKTOWY Kuba Szczesiak
Podczas Akcji pod Arsenałem , zorganizowanej w celu odbicia Janka Bytnara 
„Rudego”, dowodził sekcją "granaty" w grupie "atak". Stanowiąc jednoczesne 
ubezpieczenia akcji z kierunku północnego, postrzelił idącego w towarzystwie 
kobiety ul. Nalewki oficera SS. W czasie odskoku ciężko ranny w brzuch w 
starciu z funkcjonariuszami centrali Arbeitsamtu mieszczącej się w pałacu "Pod 
Czterema Wiatrami" przy Długiej 38/40 (dawna siedziba Ministerstwa Pracy i 
Opieki Społecznej). Ewakuowany zarekwirowanym samochodem. W pogoń za 
podejrzanym samochodem ruszyła niemiecka wojskowa ciężarówka, która 
zablokowała Długą na wysokości pl. Krasińskich. "Alek" przez uchylone 
drzwiczki rzucił w kierunku Niemców granat. Dalsza jazda odbyła się bez 
problemów. Odwieziony na własną prośbę do mieszkania państwa 
Zawadowskich na Żoliborzu i tam opatrzony. Rany postrzałowe brzucha okazały 
się jednak bardzo ciężkie i wymagały natychmiastowej operacji "Alka". Został 



przewieziony do szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej i tam 
operowany, jednak po czterech dniach, 30 marca 1943 roku, zmarł

3. Budynek Zachęty /PUNKTOWY Justyna Radomska
Rudy zdejmuje 3 flagi. Pod koniec 1940 roku powstała, z inspiracji Aleksandra 
Kamińskiego, działacza harcerskiego i wówczas redaktora "Biuletynu 
Informacyjnego", pisma ZWZ - Organizacja Małego Sabotażu "Wawer". Była to, 
jak wspominał Czesław Michalski, jego zastępca w "Wawrze", organizacja 
społeczna, niestawiająca warunków natury ideologicznej, mająca natomiast 
powiązania z ZWZ. Wawer w nazwie organizacji przypominał o masakrze 
mieszkańców podwarszawskiej miejscowości dokonanej w grudniu 1939 roku 
przez Niemców w odwet za zabicie dwóch niemieckich żołnierzy przez 
kryminalistów. "Wawer pomścimy" - taki napis pojawił się na murach, płotach i 
parkanach Warszawy, podobnie jak później "Pawiak pomścimy" i "Oświęcim". 
Kamiński definiował zadania małego sabotażu jako ciągłe uzmysławianie 
okupantowi wrogości otaczającego go świata i jako obrzydzanie kontaktów 
własnego społeczeństwa z wrogiem. Pisał w "Wielkiej grze", że mały sabotaż 
jest ostrą bronią. "Nie zabija on, to prawda, ale za to kłuje, i to kłuje 
dokuczliwie. Działa jak piasek sypnięty w oczy, jak ukłucie komarów lub os, jak 
drzazga wbita pod paznokieć". Z drugiej strony mały sabotaż, którego efekty 
były widoczne dla każdego, krzepił warszawiaków przygnębionych klęską 
wrześniową i nękanych niemieckim terrorem. Był, jak pisał Kamiński, "pierwszą 
linią Polski Walczącej", zanim zaczęła się wielka dywersja i akcje partyzanckie 
Armii Krajowej. Stanisław Broniewski "Orsza", naczelnik Szarych Szeregów, 
pisał we wspomnieniach, że połowę członków "Wawra" stanowili harcerze. 
Oddano im cały okręg południowy organizacji. Do pracy w małym sabotażu 
przystąpiły hufce Mokotów Górny, Mokotów Dolny, Ochota i centrum Pragi. W 
akcjach brali udział przyszli bohaterowie książki Kamińskiego "Kamienie na 
szaniec" - Jan Bytnar, Maciej Aleksy Dawidowski, Tadeusz Zawadzki, 
przyjaciele z liceum im. Batorego i z 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. 
Debiutowali oni zresztą w działaniach organizacji PLAN. 
Wojna warszawsko-niemiecka
Na wiosnę 1941 r. rozpoczęła się, uwieńczona sukcesem, "akcja fotograficzna" - 
wybijanie szyb w zakładach fotograficznych, które wystawiały fotografie 
umundurowanych Niemców, i w sklepach mających wywieszki w języku 
okupanta. Polewano kwasami ubrania kobiet prowadzających się z Niemcami. 
Kwas i gaz stosowano w salach kinowych, by zniechęcić do chodzenia na filmy, 
z których dochód szedł na potrzeby niemieckiej machiny wojennej. 
Od jesieni 1941 r. malowano na murach żółwie, zachęcając do opieszałej pracy 



tych, którzy musieli pracować na rzecz Niemiec. Najbardziej udane wyszły, na 
Starówce, spod ręki Eugeniusza Poredy, aktora, ale także scenografa. 
Z początkiem wiosny 1942 r. ukazała się warszawiakom kotwica, znak Polski 
Walczącej. Stał się legendą i jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli 
polskiej historii. "To, że znak kotwicy utrwalił się w Warszawie na cały czas 
okupacji - było w pierwszym rzędzie zasługą „Zośki”, któremu z tej racji Mały 
Sabotaż nadał zaszczytne imię Kotwickiego." - pisał Kamiński w "Kamieniach 
na szaniec". Przez dwa tygodnie, od 20 marca do 3 kwietnia 1942 r., znak Polski 
Walczącej malowało ponad 400 osób. Jan Bytnar, legendarny "Rudy" z Szarych 
Szeregów, namalował ją na cokole pomnika Lotnika, który stał wówczas na 
placu Unii Lubelskiej, tuż obok osławionej alei Szucha. Wawerczycy dekorowali 
miasto biało-czerwonymi flagami 3 maja. Aby uzyskać czerwony materiał na 
nie, zdzierali ogromne niemieckie flagi. Jan Bytnar ściągnął taką z gmachu 
Zachęty, wówczas Domu Niemieckiej Kultury. 
Zadanie dla harcerzy – rysujemy znak Polski Walczącej i żółwia

4. Pomnik Mikołaja Kopernika /PUNKTOWY Dariusz Radomski
Po zajęciu Warszawy w październiku 1939 , niemieckie władze okupacyjne 
nakazały zasłonięcie umieszczonej na cokole pomnika tablicy: " Mikołajowi 
Kopernikowi – Rodacy". Na niej pojawiła się (przykręcona czterema śrubami) 
nowa tablica: "Dem Grossen Deutschen Astronomen" (Wielkiemu astronomowi  
niemieckiemu), mająca świadczyć o niemieckim pochodzeniu Kopernika. 11 
lutego 1942 roku "Alek", przygotowując się do akcji zdjęcia niemieckiej tablicy, 
postanowił sprawdzić jak mocno zaciśnięte są mutry mocujące. Przed 
wygaśnięciem godziny policyjnej wskoczył na cokół pomnika i ku swemu 
zaskoczeniu stwierdził, że nakrętki można odkręcić ręką. Postanowił działać 
natychmiast; bez ubezpieczenia i z dużym narażeniem (kilkadziesiąt metrów od 
pomnika, przy Krakowskim Przedmieściu 1, znajdował się główny gmach 
Komendy Policji z wystawionym zewnętrznym posterunkiem) "Alek" kochający 
ryzyko ostrożnie odkręcił wszystkie mutry i zdjął ciężką tablicę, którą następnie 
przeciągnął chodnikiem pod arkadami Pałacu Staszica i ukrył w śniegu 
zalegającym pobliską uliczkę.

Zadanie dla harcerzy – należy odkręcić tablicę w języku niemieckim z 
pomnika Mikołaja Kopernika

5. Muzeum Narodowe /PUNKTOWY Kamil Siepko
W odwecie za zdjęcie tablicy, Niemcy nakazali demontaż pomnika płk Jana 
Kilińskiego, stojącego wówczas przy ul. Krasińskich. Po kilku godzinach 
pomnik zniknął z placu. "Alek" postanowił wyśledzić miejsce jego ukrycia. 



Wkrótce okazało się, że Niemcy przewieźli pomnik Kilińskiego na teren 
Muzeum Narodowego. Następnego ranka warszawiacy, na murach Muzeum 
mogli odczytać napis wykonany w nocy przez "Alka": "Jam tu. Ludu W-wy. 
Kiliński Jan". 

6. ul. Mokotowska 3 /PUNKTOWY Michał Szymański
6 V 1943 r. zespół pod d-ctwem 'Zośki' przeprowadził zamach na SS-
Oberscharführera Herberta Schultza, funkcjonariusza Gestapo, który w pokoju 
228 przy al. Szucha przesłuchiwał 'Rudego'. Planowano obezwładnienie 
gestapowca i przewiezienie go do Lasów Kabackich w celu wydobycia z niego 
informacji na temat wiedzy Gestapo o Szarych Szeregach. Jednak ten plan się 
nie powiódł, zaatakowany przez 'Maćka' Schultz rzucił się do ucieczki w 
kierunku swojego domu i padł dopiero po dziewiątym trafieniu pod bramą przy 
Mokotowskiej 3. 
Zadanie dla patroli – co to za data – paradoks historii

7. Aleja Niepodległości 159 /PUNKTOWY Grażyna Wekier
mieszkanie Rudego - Matula Polskich Harcerzy: Zdzisława z Rechulów 
mieszkała w Kolbuszowej na Rzeszowszczyźnie, gdzie była nauczycielką. W 
1925 przeniosła się wraz z mężem Stanisławem Bytnarem (również 
nauczycielem) do Warszawy. W 1940 została zwolniona przez okupanta ze 
stanowiska kierowniczki Szkoły Specjalnej, natychmiast zaangażowała się w 
tajne nauczanie i konspiracyjne służby łączności. W  Warszawie mieszkała wraz 
z rodziną przy al. Niepodległości 159. W marcu 1943 po aresztowaniach straciła 
najbliższych – do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau wywieziony 
został mąż, który zginął w styczniu 1945 roku w czasie ewakuacji obozu; syn, 
Jan Bytnar ps. Rudy  aresztowany 23 marca i odbity trzy dni później w słynnej 
Akcji pod Arsenałem zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas tortur. W 
powstaniu warszawskim Zdzisława Bytnarowa pełniła służbę w Pasiece – 
Kwaterze Głównej Szarych Szeregów. Była kierowniczką Harcerskiej Poczty 
Polowej w Śródmieściu, łączniczką szefa Poczt Polowych Komendy Okręgu, 
oraz jako osoba ciesząca się społecznym zaufaniem członkiem zespołu 
cenzorskiego Harcerskiej Poczty Polowej. Po powrocie z niewoli pracowała w 
szkolnictwie do 1957. Autorytet i przyjaciel harcerstwa, często określana 
"Matulą Polskich Harcerzy". Zmarła w 1994, pochowana została 18 sierpnia na 
warszawskich Powązkach

8. Pawiak - ul. Dzielna 24/26, /PUNKTOWY Sylwester Kwapień
Muzeum Niepodległości. Położone w samym centrum Warszawy więzienie 
śledcze, popularnie zwane Pawiakiem (nazwa pochodzi od ulicy Pawiej, przy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau


której znajdowała się brama wjazdowa) zostało zbudowane w latach 1830-1836 
wg projektu znanego warszawskiego architekta Henryka Marconiego. W czasie 
okupacji niemieckiej w pierwszym okresie funkcjonowania Pawiaka do marca 
1940 r. więzienie podlegało Wydziałowi Sprawiedliwości Urzędu Generalnego 
Gubernatorstwa. W marcu tego roku Pawiak stał się więzieniem śledczym Policji 
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego a 
szczególnie jej Wydziału IV Tajnej Policji Państwowej - gestapo, największym 
więzieniem politycznym na terenie okupowanej Polski. Szacuje się, że na około 
100 tys. więźniów, którzy przeszli przez Pawiak w latach 1939-1944 ponad 30 
tys. zginęło w egzekucjach, zostało zamordowanych w czasie przesłuchań na 
Szucha lub w celach, albo zmarło w szpitalu więziennym. Egzekucje na 
więźniach odbywały się początkowo w ogrodach sejmowym i uniwersyteckim, 
od grudnia 1939 do lipca 1941 r. na skraju Puszczy Kampinoskiej w pobliżu wsi 
Palmiry. Od jesieni 1941 r. m.in. w Szwedzkich Górach, Wólce Węglowej, 
Laskach, na wydmach Łuże, w Lasach Kabackich, w Lasach Chojnowskich koło 
Stefanowa, w Magdalence, w Bukowcu koło Jabłonny. Po stłumieniu powstania 
w getcie więźniów rozstrzeliwano na sąsiadujących z Pawiakiem ulicach - 
Dzielnej, Gęsiej, Zamenhoffa, Nowolipkach. Od października 1942 r. w 
Warszawie odbywały się egzekucje publiczne na ulicach miasta. Nazwiska 
rozstrzelanych umieszczano na obwieszczeniach lub ogłaszano z ulicznych 
megafonów. Masowe zbrodnie na Pawiaku w maju 1943 wstrząsnęły Warszawą. 
Na murach domów, tablicach ogłoszeniowych, nawet chodnikach pojawiły się 
napisy "Pawiak pomścimy". Na Pawiak przywożono masę ludzi złapanych w 
ulicznych łapankach i obławach. Na ulicach odbywały się publiczne egzekucje 
mające na celu zastraszenie mieszkańców stolicy. Egzekucje więźniów od 16 
października 1943 r. do 12 lutego 1944 r. odbywały się codziennie. Około 60 tys. 
więźniów wywieziono do obozów koncentracyjnych, najwięcej do Auschwitz-
Birkenau a także do Ravensbrűck, Gross-Rosen, Majdanka, Stutthofu, 
Sachsenhausen, obozu pracy w Treblince i do Buchenwaldu. Więźniowie 
Pawiaka po wcześniejszym pobycie w tych obozach osadzani byli także m.in. w 
Mauthausen-Gusen, Dachau, Flossenburgu.  i Bergen-Belsen. Na Pawiaku 
szczególną i niespotykaną na tę skalę w innych więzieniach rolę odgrywała 
konspiracja. Łączność działała w oparciu o dwie siatki - zewnętrzną i 
wewnętrzną. Już w 1939 r. rozpoczęła działalność komórka więzienna SZP 
(Służba Zwycięstwu Polski) a następnie ZWZ-AK (Związek Walki Zbrojnej - 
Armia Krajowa). Pod koniec 1942 r. powstała komórka więzienna Delegatury 
Rządu. Kontakty zewnętrzne utrzymywane były przez polskich funkcjonariuszy 
więziennych, lekarzy z miasta oraz delegatkę i pracownice Patronatu. Z siatką 
wewnętrzną współpracowali więźniowie funkcyjni - lekarze, pracownicy 
administracji więziennej i kolumny sanitarnej oraz więźniowie, którzy pracowali 



w warsztatach. Wynikiem współdziałania komórki więziennej na Pawiaku z 
wolnością były słynne akcje zapoczątkowane odbiciem 26.03.1943 r. przez 
specjalny Oddział Grup Szturmowych Szarych Szeregów pod Arsenałem Jana 
Bytnara "Rudego" komendanta Hufca Południe oraz innych więźniów 
przewożonych z siedziby gestapo w al. Szucha na Pawiak. W następstwie 
współpracy komórki więziennej z Armią Krajową Kierownictwo Walki 
Podziemnej wydawało wyroki śmierci na gestapowców i katów z Pawiaka i 
Szucha. Ukoronowaniem tych akcji był udany zamach, dokonany 01.02.1944 r. 
przez oddział dywersyjny KG AK "Pegaz" na dowódcę SS i Policji Dystryktu 
Warszawskiego, gen. Franza Kutscherę, odpowiedzialnego za masowe egzekucje 
publiczne w Warszawie. Wobec zbliżającego się frontu w lipcu 1944 Niemcy 
rozpoczęli likwidację więzienia. 30.07.1944 wysłano ostatni transport 
ewakuacyjny 1400 więźniów mężczyzn do KL Gross-Rosen i 400 kobiet do KL 
Ravensbrück. Tylko niewielu więźniom udało się ujść z życiem. Zbiorowych 
egzekucji pozostałych więźniów Niemcy dokonywali jeszcze 13 i 18.08. 1944 w 
czasie Powstania Warszawskiego. 21.08. 1944 opustoszałe zabudowania 
Pawiaka i Serbii wraz z przyległymi budynkami przez oddział niemieckich 
minerów zostały wysadzone w powietrze. 

ZADANIE: zapalić znicz pod „Drzewem”

Trasa nr 3 -  Walcząca Starówka
Trasa liczy około 7 kilometrów – czas ok. 3 godziny

Starówka przed, w trakcie i po Powstaniu była świadkiem wielu wydarzeń i tragedii 
ludzkiej. To tu stoi „aresztowany” pomnik Jana Kilińskiego i tu miała miejsce Akcja 
pod Arsenałem. A w Powstaniu...
Był to najdłuższy epizod Powstania Warszawskiego . Walki były bardzo zacięte 
walczono o każdy dom i ulicę. Niemcy zgromadziły duże siły łącznie z artylerią i 
lotnictwem. To właśnie samoloty , które były bezkarne ze względu na brak broni 
przeciw lotniczej oraz ostrzał artyleryjski min. ze słynnych „szef” spowodował 
największe straty wśród ludności i żołnierzy walczących o Stare Miasto . W czasie 
walki najważniejszym wydarzeniem była próba rozerwania okrążenia poprzez 
jednoczesne ze Starego Miasta i z Żoliborza , na który dotarły oddziały partyzanckie 
z Puszczy Kampinoskiej , jednak obydwa natarcia załamały się . Powstańcy ponieśli 
ciężkie straty ok. 500 rannych i zabitych , głównie z oddziałów leśnych . Załamanie 
tej akcji spowodowało całkowite okrążenie Starego Miasta . Zaczęły się tu bardzo 
wyczerpujące walki . w dniu 28.08 kocioł , w którym bronili się powstańcy ścieśnił 
się do tego stopnia , że dalsze trwanie w takim położeniu można było przeciągać 
kilka dni , ale w takiej obronie nie można było trwać . Kończyła się amunicja nie było 



nadziei na pomoc ze strony Rosjan a zrzuty lotnicze ze strony anglosaskiej były nie 
możliwe ze względu na zbyt mały obszar na którym miano ich dokonać . Szpitale 
były przepełnione a ludność strasznie cierpiała z uwagi na stałe bombardowanie , 
brak wody i żywności . W takiej sytuacji w dniach 25 - 26 .08 zapadła decyzja o 
opuszczeniu Starego Miasta . Część powstańców ( lekko ranni ) oraz część 
ludności ewakuowano kanałami do Śródmieścia . Pozostałe siły miały przebić się 
do Śródmieścia przełamując w tym celu niemiecki pierścień okrążający . Akcję 
zaplanowano na noc 30 - 31.08 . Jednak natarcie nie powiodło się . Po załamaniu 
natarcia położenie obrońców Starego Miasta było bardzo trudne. Podjęto decyzję o 
ewakuowaniu kanałami uzbrojonych powstańców .Udało się ewakuować tylko 
niewielką część rannych oraz ludności cywilnej , około 5000 osób. Na Starym 
Mieście pozostało ok.2500 ciężko rannych żołnierzy i około 40 000 ludności cywilnej 
. Ogólne straty polskie oblicza się na około 30 000 poległych w walce o Stare 
Miasto . Po wycofaniu się powstańców Niemcy dokonali szeregu bestialskich 
mordów rannych i personelu w szpitalach wojskowych . W trakcie walk o Stare 
Miasto na froncie niemiecko-radzieckim panował całkowity zastój w działaniach 
wojennych - niepomyślny dla powstańców na Starym Mieście. Spowodował on 
zerwanie połączenia z oddziałami partyzantów w Kampinosie oraz koncentrację 
uderzenia niemieckigo na Śródmieście . 

FABUŁA TRASY:

Zaczynamy podobnie, jak pozostałe trasy, przy Arsenale. Następnie harcerze 
poznają kilka epizodów z walk o najbardziej nękane miejsce przez hitlerowców 
podczas Powstania Warszawskiego. Skręcamy z ulicy Długiej w Miodową i 
dochodzimy do numeru 22/24. Poznajemy historię bezinteresewnej, często 
przeprowadzonej bez rozkazu akcji niesienia pomocy powstańcom. Jedno z wielu 
miejsc, gdzie spadł samolot, ale żeby harcerze zrozumieli jaki zasięg miała ta akcja 
zatrzymujemy się przy tablicy. Tablica upamiętniająca załogę zestrzelonego 
samolotu Południowoafrykańskich Sił Powietrznych, którego szczątki spadły w tym 
miejscu. Następnie udamy się pod tablicę na budynku przy ulicy Senatorskiej, gdzie 
zginął poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Stąd przejdziemy pod pomnik Jana 
Kilińskiego, aby wysłuchać opowieści o „aresztowaniu pomnika”, a zaraz obok 
Pomnik Małego Powstańca i historia najmłodszych, dzieci Powstania 
Warszawskiego. Skrecamy w lewo. Przed nami pomnik, głaz mówiący o wybuchu 
czołgu pułapki. W związku z walkami było wielu rannych. Powstają szpitale – 
poznamy ich historię i bestialstwo hitlerowców. Udajemy się do Wytwórni Papierów 
Wartościowych – twierdzy Starego Miasta, a następnie dochodzimy do miejsca, 
gdzie Niemcy rozjechali czołgami, jeszcze żywych Polaków. Zaczyna się odwrót i 
próby wydostania się ze Starówki. Ulicą Bonifraterską dochodzimy do Pomnika 
Powstania Warszawskiego i kanału, którym ewakuowała się Starówka. Tu 
zakończymy trasę i udamy się na Powązki...



MIEJSCA PAMIĘCI:

ZADANIE: spisać wszystkie tablice z napisem Barykada znajdujące 
się przy trasie Rajdu. Sprządzić mapę trasy z zaznaczonymi 
parokrokami.

1. Arsenał - Akcja pod Arsenałem – opowiada zaproszony gość ze środowiska 
Zośkowców./PUNKTOWY phm Robert Goś

2. Miodowa 22/24

Tablica upamiętniająca załogę zestrzelonego samolotu Południowoafrykańskich Sił 
Powietrznych, którego szczątki spadły w tym miejscu. Opowieśc o pomocy 
powstańcom.

Dostarczenie pomocy drogą powietrzną jest bardzo utrudnione przez Stalina, 
który nie zezwala, by samoloty alianckie lądowały na sowieckich lotniskach po 
dokonaniu zrzutów. Trasa lotu z Włoch wynosi około 1500 km, powrót musi 
odbywać się więc już za dnia, nad Węgrami i Jugosławią, których przestrzeń 
powietrzną patrolują niemieckie myśliwce. Nocne loty nad Warszawę są równie 
niebezpieczne, gdyż znaczna część trasy przebiega nad obszarami zajętymi przez 
wroga. Silną obronę przeciwlotniczą Niemców wspomagają już wówczas radary, 
umożliwiające nocą kierowanie ogniem dział i naprowadzanie myśliwców na 
samoloty aliantów. 



Mimo pewnej niechęci ze strony dowództwa brytyjskiego, w nocy z 4 na 5 
sierpnia z Brindisi startują pierwsze samoloty z zaopatrzeniem dla Warszawy. Loty 
te okupione są dużymi stratami. Z włoskich baz latają nad stolicę Polski nie tylko 
Polacy, ale także Brytyjczycy – Kanadyjczycy oraz piloci z Południowej Afryki i 
Nowej Zelandii. Od 4 sierpnia do 21 września samoloty z pomocą dla Warszawy 
startują 196 razy. 
Brak zgody Stalina na lądowanie po sowieckiej stronie frontu uniemożliwia lot 
amerykańskich samolotów B-17, tzw. latających fortec. Lecą nad Warszawę 18 
września, gdy Stalin udostępnia wreszcie swe lądowiska. 
110 olbrzymich samolotów startuje z czterech lotnisk w Wielkiej Brytanii, 
biorąc kurs na Warszawę. Pojawienie się nad miastem, i to w południe, tak 
potężnej flotylli powietrznej wywołuje trudny do opisania entuzjazm, zarówno 
Powstańców, jak i ludności cywilnej. Niestety, wielka radość szybko zamienia się w 
ogromną rozpacz, znakomita większość zrzuconych zasobników spada bowiem 
poza liniami powstańczymi – z 1284 do rąk polskich trafia ich zaledwie 228. Tak 
kończy się pierwsza i ostatnia wyprawa amerykańskiego lotnictwa nad Warszawę. 
W schyłkowej fazie Powstania, od 13 września do 1 października, z pomocą 
walczącemu miastu przybywają też samoloty sowieckie. Sowieci dokonują zrzutów 
z niewielkich wysokości, bez spadochronów. W rezultacie znaczna część tak 
potrzebnego Powstańcom sprzętu dociera do nich całkowicie lub częściowo 
zniszczona, nieprzydatna. Jest to więc pomoc pozorna, a późny termin jej podjęcia, 
przy równoczesnej dbałości o minimalizowanie strat własnych, wyraźnie świadczy o 
politycznych przyczynach tak długiej sowieckiej „neutralności”... 
Alianci odbywają nad Warszawę ok. 200 lotów. W akcji zrzutów biorą udział 
załogi polskie, brytyjskie i południowoafrykańskie. Z 637 Polaków do baz we 
Włoszech wraca 525. Z życiem wychodzi 34 zestrzelonych, trafiając do oddziałów 
AK lub niemieckiej niewoli. Pozostałe załogi liczą w sumie 735 lotników. Zestrzelono 
133, siedmiu udaje się przeżyć. Samoloty pokonują ok. 2,5 tys. km, lecąc 
przeważnie nad terytoriami okupowanymi przez Niemców. Amerykanie lecą nad 
Warszawę raz, ale efektownie – 107 „latających fortec”, 1100 lotników, 100 ton w 
zasobnikach. 

3. Senatorska 14 – śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Tablica na frontowej ścianie Pałacu Blanka informuje: ”Tu poległ 4 sierpnia 1944 r. 
Krzysztof Kamil Baczyński - żołnierz AK batalionu ”Parasol”. K. K. Baczyński był 
czołowym przedstawicielem młodych poetów okresu okupacji niemieckiej.

Elegia o ... [chłopcu polskim]
Oddzielili cie, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,



przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pekło?

ZADANIE: uczymy się wiersza

4. Pomnik Jana Kilińskiego i Małego Powstańca

Ustawiony przed murami Starego Miasta pomnik Jana Kilińskiego był bohaterem 
głośnej historii z czasów okupacji. Wtedy jednak znajdował się w innym miejscu - na 
placu Krasińskich. Monument z czterometrowym posągiem bohaterskiego szewca - 
dzieło rzeźbiarza Stanisława Jackowskiego - odsłonięto tam jeszcze w 1936 r. 
Wspomniana historia wydarzyła się sześć lat później.
W styczniu 1942 r. Niemcy postanowili zgermanizować pomnik Mikołaja Kopernika 
na Krakowskim Przedmieściu. Polski napis na cokole: "Mikołajowi Kopernikowi 
rodacy" zasłonili tablicą z napisem "Dem Grossen Astronomem". Już w lutym 
żołnierz Szarych Szeregów Aleksy Dawidowski "Alek", nie zważając na sąsiedztwo 
komendy policji, zdjął i ukrył niemiecką tablicę. W odwecie Niemcy usunęli pomnik 
Jana Kilińskiego. Spiżowy posąg przewieźli do gmachu Muzeum Narodowego i tam 
ukryli. Miejsce pobytu rzeźby szybko się wydało, bo na ścianie muzeum ktoś 
napisał: "Ludu Warszawy, jam tu. Jan Kiliński". Miasto obiegł wtedy wierszyk: "Nad 
straconą kenkartą Kopernik się biedzi, bo astronom zawinił, a szewc za to siedzi". 
Na murach domów pojawiły się zaś plakaty z "odpowiedzią" Kopernika: "W odwet 
za zniszczenie pomnika Kilińskiego zarządzam przedłużenie zimy o sześć tygodni. 
Podpisano - Mikołaj Kopernik - astronom". W Muzeum Narodowym rzeźba 
przetrwała wojnę. Zaraz potem stanęła przed jego gmachem, w 1946 r. wróciła na 
plac Krasińskich. W 1959 r. przeniesiono pomnik w obecne miejsce.

Pomnik Małego Powstańca
Postać małego chłopca w za dużym mundurze, trzymającego duży pistolet 
wykonał Jerzy Jarnuszkiewicz. Pomnik poświęcony jest najmłodszym 
uczestnikom Powstania Warszawskiego. Model pomnika autor wykonał zaraz 
po wojnie: spodobał się on tak bardzo, że doczekał się on wielu kopii, nawet 
bezprawnych. Wreszcie, w 1982, harcerze Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów 
Warszawy zainicjowali budowę pomnika. Pomnik czekał rok na ustawienie go 
tu z powodów politycznych, a odsłonił go 01.10.1983 harcerz powstaniec, 
Jerzy Świderski ps. Lubicz. 

ZADANIE: jaki napis zrobił na Muzeum Narodowym Alek, gdy znalazł 
pomnik Jana Kilińskiego – napisać go na arkuszach szarego 
papieru

5. Eksplozja niemieckiego pojazdu pancernego



Obok salonu samochodowego firmy Seat (ul. Kilińskiego 3) widzimy nieduży pomnik 
w formie granitowego bloku, z odlanym z brązu napisem stylizowanym na odcisk 
gąsienicy czołgu. W tym miejscu 13 sierpnia 1944 r. eksplodował niemiecki pojazd 
pancerny, zabijając co najmniej 300 osób, w tym 67 żołnierzy Batalionu AK 
„Gustaw” i wielu mieszkańców Starówki. Wydarzenie to przeszło do historii jako 
„wybuch czołgu - pułapki”. Pojazd ten jednak nie był ani czołgiem, ani pułapką, lecz 
używanym przez Niemców w walkach ulicznych transporterem ładunków 
wybuchowych - Sprengstofftragerem. Wysyłano go głównie do rozbijania barykad. 
Tak było i w tym przypadku. Ulicę Podwale przedzielała powstańcza barykada. Za 
nią - na placu Zamkowym - byli już Niemcy. To właśnie stamtąd 13 sierpnia rano 
podjechała do barykady tankietka. Obrzucona przez obrońców Starówki butelkami z 
benzyną utknęła, a kierujący nią Niemiec uciekł. Powstańcy sądzili, że zdobyli 
nieduży czołg. Wprowadzili pojazd na Stare Miasto. Jeździli nim ulicami Starówki 
budząc powszechny entuzjazm. Około godz. 18. otoczona tłumem tankietka 
wjechała z Podwala w ul. Kilińskiego. Podskoczyła na przeszkodzie i właśnie wtedy 
zsunęła się z niej metalowa skrzynia z ładunkiem wybuchowym. Eksplozja był 
ogromna. Ludzkie szczątki fruwały w powietrzu, a okoliczne domy wyglądały jak po 
nalocie bombowym. „Dym i kurz opadały z wolna, odsłaniając straszliwe skutki 
wybuchu. Po żołnierzach, którzy stanowili załogę wozu, nie pozostał żaden ślad. 
Dookoła leżały poszarpane ciała kilkudziesięciu osób, w tym wielu dzieci. Trupy 
ludzkie wyrzuciło na dachy sąsiednich domów” - opisywał gen. Tadeusz Bór-
Komorowski, dowódca Armii Krajowej, który kwaterował w pobliżu i podczas 
wybuchu został ranny. 

6. Gmach Archiwum Głównego Akt Dawnych/ Kościół pw. św. Jacka

Vis a vis pomnika, na rogu ulic Kilińskiego i Długiej stoi gmach Archiwum Głównego 
Akt Dawnych (ul. Długa 7) z odpadającą z elewacji żółtą farbą. To XVIII-wieczny 
pałac rodziny Raczyńskich, mieszczący przed wojną Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Podczas Powstania w budynku ulokowano największy na Starówce szpital, leczący 
rannych obrońców dzielnicy: Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1. W 
piwnicach gmachu urządzono sale operacyjne. Po zajęciu Starego Miasta 2 
września 1944 r. Niemcy nakazali wszystkim opuścić budynek w ciągu kwadransa. 
Tych, którzy nie mogli podnieść się z łóżek, mordowali, a ich ciała oblewali benzyną 
i palili. Jak głosi tablica umieszczona na ścianie pałacu, zginęło tu wtedy około 430 
osób. Na frontowej elewacji od strony ul. Długiej zachowały się ślady po pociskach. 
Nie pochodzą jednak z Powstania. Jeszcze w styczniu 1944 r. Niemcy rozstrzelali tu 
50 przypadkowo zatrzymanych Polaków.

Na wprost wylotu ul. Długiej wyrasta wieża XVII-wiecznego kościoła Dominikanów 
pw. św. Jacka (ul. Freta 8/10). Tu również w czasie Powstania mieścił się szpital. 
Ranni przebywali w podziemiach. 26 sierpnia 1944 r. na kościół spadło 17 bomb. 
Runęło sklepienie, rozpadł się ołtarz główny, zniszczeniu uległ wystrój wnętrza. Pod 
gruzami zginęło około tysiąca osób - pacjentów szpitala i mieszkańców Warszawy, 
którzy w kościele szukali schronienia. W zrujnowanej świątyni lazaret działał aż do 
upadku Starówki 2 września. Wtedy to wkraczający na Stare Miasto Niemcy 



rozstrzelali personel, a piwnice z blisko 500 rannymi wysadzili w powietrze. 
Ponieważ po wojnie nie odgruzowano piwnic, większość ciał nadal tam spoczywa.
W porównaniu do stanu przedwojennego odbudowany kościół jest niemal zupełnie 
pusty. Z bogatego wystroju wnętrza pozostało niewiele. Zachowano za to ślady 
wojennych zniszczeń. W lewej nawie oglądamy dwa wspaniałe niegdyś grobowce, 
dziś w stanie kompletnej destrukcji. Brakuje wielu rzeźb i dekoracji, a zachowane 
fragmenty są poczerniałe od ognia. Imponujący rozmiarami grobowiec po lewej 
stronie, z motywem łuku triumfalnego, to manierystyczny pomnik Katarzyny z 
Kosińskich Ossolińskiej, zmarłej w 1607 r. wojewodziny podlaskiej. Jego 
fundatorem był mąż Katarzyny - Jerzy Zbigniew Ossoliński. Barokowy grobowiec po 
prawej powstał w 1683 r. dla Stanisława Jana Skorobohatego. O tym, jak te zabytki 
wyglądały przed zniszczeniem, świadczą umieszczone przy nich archiwalne 
fotografie.

7. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Na południowy wschód od skrzyżowania ulic Konwiktorskiej i Zakroczymskiej 
wyrasta potężny gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (ul. Sanguszki 
1) z lat 20. XX w., wzniesiony wg projektu Antoniego Dygata. W sierpniu 1944 r. był 
powstańczą twierdzą, która przez prawie cztery tygodnie uniemożliwiała Niemcom 
dostęp do zajętego przez powstańców Starego Miasta. Od 2 do 28 sierpnia murów 
PWPW broniło ponad 620 żołnierzy z różnych oddziałów - głównie ze Zgrupowania 
„Leśnik”, ale też zakładowej Grupy PWB/17/S oraz harcerskich batalionów „Zośka” i 
„Parasol”. Niemcy atakowali od strony Cytadeli i od Wisły. O ich zaciekłości niech 
świadczą uszkodzone tysiącami pocisków pręty ogrodzenia wytwórni. PWPW padła 
dopiero po wysadzeniu przez nieprzyjaciela jej ogrodzenia przy pomocy 
transportera ładunków wybuchowych - Sprengstofftragera. Po zajęciu gmachu 
Niemcy wymordowali rannych i personel urządzonego w wytwórni szpitala. Zginęła 
tu wtedy m.in. dr Hanna Petrynowska „Doktor Rana”. Obok fabryki bastionem 
obrony był sąsiadujący z PWPW od strony Wisły budynek mieszkalny dla jej 
pracowników.

8. Przedwojenny budynek Szkoły Przemysłu Graficznego

Po lewej stronie, przed skrzyżowaniem z ul. Zakroczymską, stoi przedwojenny 
budynek Szkoły Przemysłu Graficznego im. Józefa Piłsudskiego projektu znanego 
architekta Czesława Przybylskiego (ul. Konwiktorska 2), mieszczący Instytut 
Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Elewacje z szarej cegły w wielu miejscach 
noszą ślady naprawiania. Jasne „łaty” to pamiątki po ciężkich bojach toczonych w 
tym rejonie podczas Powstania Warszawskiego. Szkołę raz zajmowali Niemcy, 
innym razem powstańcy. Do szczególnie ostrej wymiany ognia doszło w nocy z 21 
na 22 sierpnia 1944 r. podczas nieudanej próby przebicia przez powstańców ze 
Starego Miasta połączenia z Żoliborzem. Wycofujący się przez stadion Polonii 
Batalion „Zośka” pozostawił na murawie zabitych i rannych. Jak pisze Juliusz 
Kulesza w książce „Starówka. Warszawskie Termopile 1944”, po odparciu szturmu 
Niemcy rozjechali na boisku „zośkowców” czołgami.



ZADANIE: spisać tablice na Kościele św. Jana Bożego – opisać 
własnymi słowami co to za miejsce. Uzyskać, jak najwięcej 
informacji o tym miejscu.

9. Pomnik Powstania Warszawskiego/ Właz do kanału

Dochodząc do pl. Krasińskich zatrzymujemy się na chwilę przy pomniku Powstania 
Warszawskiego. Na ten monument powstańcy czekali prawie pół wieku, ale jego 
budowa i tak wywołała ogromne kontrowersje i spory. W 1980 r. na fali pierwszej 
„Solidarności” powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstania 
Warszawskiego. Zorganizował konkurs na projekt, ale żadna z nadesłanych prac 
nie uzyskała pierwszej nagrody. W stanie wojennym propaganda zaczęła 
przeinaczać nazwę monumentu na: „pomnik Bohaterów Powstania 
Warszawskiego”. Powstał też popierany przez władze tymczasowy zarząd komitetu 
budowy, który w 1984 r. ogłosił nowy konkurs na projekt pomnika. Wybrał pracę 
Wincentego Kućmy i Jacka Budyna. Organizacje twórcze nie pozostawiły na 
projekcie suchej nitki. Krytykowały m.in. realizm rzeźb rodem z komunistycznych 
monumentów, wytykały „uciskanie” spiżowych powstańców przez pochylone bloki 
betonu wyobrażające powalone ściany domów. Spór przerwał dopiero apel 
kombatantów, by jak najszybciej zbudować pomnik. Zrealizowano go według 
projektu Kućmy i Budyna. Odsłonięto 1 sierpnia 1989 r.
Mijając pomnik przechodzimy po pasach na drugą stronę jezdni. Tutaj na ścianie 
budynku na rogu pl. Krasińskich i ul. Długiej (pl. Krasińskich 1) umieszczono 
pamiątkową tablicę ze stali oraz płytę z pleksi informującą, że w tym miejscu 
znajduje się właz do kanału, którym przemieszczali się żołnierze Powstania 
Warszawskiego. Tak naprawdę właz ten jest na jezdni, na środku skrzyżowania. W 
sierpniu 1944 r. schodzili przez niego do kanałów powstańczy łącznicy, noszący 
meldunki na trasie Starówka - Żoliborz lub Starówka - Śródmieście. W sytuacji, gdy 
Stare Miasto otoczone było przez Niemców, podziemne burzowce pozostały jedyną 
drogą komunikacji. Łącznicy chodzili w dwu- lub trzyosobowych zespołach. 
Zakładali na siebie płachty z niemieckich namiotów i podziurawione buty, by nie 
zbierała się w nich woda. - Kanały z Żoliborza na Starówkę były wysokie - miały 180 
cm, te na Śródmieście - trochę niższe, ale też nie musiałem się czołgać. Koledzy na 
innych trasach mieli gorzej - wspominał w „Gazecie” Tymoteusz Duchowski 
pseudonim „Motek”, podczas Powstania 16-letni łącznik. W końcu sierpnia i na 
początku września 1944 r. przez właz na pl. Krasińskich opuścili Stare Miasto jej 
obrońcy. Ewakuacja 5300 żołnierzy z Grupy Północ zakończyła się 2 września, a na 
właz runęła ściana pobliskiego domu. 

ZADANIE: zapalić znicz pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego



ZADANIA NA TRASACH

Trasa nr 1  - Szlakiem bojowym Andrzeja Romockiego 
„Morro” i II Kompani „RUDY”

– zrobienie kroniki rajdowej podczas Rajdu
– na 2 punkcie otzrymają zaszyfrowaną wiadomość, o której muszą się stawić  przy kuchni 

polowej na obiad
– na punkcie  - Szpital ul. Miodowa 23 - harcerze muszą spisać modlitwę autorstawa 

„Bonaventury” i  starać się ją zapamiętać
– zapalić znicz w miejscu śmierci Andrzeja Morro
– zbieranie kartek z kalendarza
– na punkcie - kościół św. Trójcy na ulicy Solec 61 - w 8 kopertach znajduje się jedno pytanie 

dotyczące Morro lub II Kompanii (po jednym w kopercie). Patrole muszą na nie odpowiedzieć

Trasa nr 2 – Szlakiem Przyjaźni - Rudy, Alek i Zośka

– zrobienie kroniki rajdowej podczas Rajdu
– na 2 punkcie otzrymają zaszyfrowaną wiadomość, o której muszą się stawić przy kuchni 

polowej na obiad
– zbieranie kartek z kalendarza
– na punkcie – Zachęta, rysujemy znak Polski Walczącej i żółwia
– na punkcie – Pomnik Kopernika – harcerze odkręcają niemiecką tablicę
– ul. Mokotowska 3 – pytanie o datę zamachu i jaki związek ma ta data z RUDYM
– zapalić znicz przy „Drzewie”

Trasa nr 3 -  Walcząca Starówka

– zrobienie kroniki rajdowej podczas Rajdu
– na 2 punkcie otzrymają zaszyfrowaną wiadomość, o której muszą się stawić przy kuchni 

polowej na obiad
– zbieranie kartek z kalendarza
– spisać wszystkie tablice z napisem Barykada znajdujące się przy trasie Rajdu. Sprządzić mapę 

trasy z zaznaczonymi parokrokami.
– Senatorska 14 – uczymy się wiersza
– Pomnik Jana Kilińskiego - jaki napis zrobił na Muzeum Narodowym Alek, gdy znalazł pomnik 

Jana Kilińskiego – napisać go na arkuszach szarego papieru
– spisać tablice na Kościele św. Jana Bożego – opisać własnymi słowami co to za miejsce. 

Uzyskać, jak najwięcej informacji o tym miejscu.
– zapalić znicz pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego



ZADANIE DLA WSZYSTKICH   –   zaszyfrowana informacja o obiedzie  

KOPERTA RAJDU WZÓR:



KARTKA Z KALENDARZA WZÓR:

KARTY PATROLOWE WZÓR:



INSTRUKTORZY PROGRAMOWI/PUNKTOWI 

1. dh. Robert Goś 
2. dh. Dariusz Radomski
3. dh. Sylwester Kwapień
4. dh. Grażyna Wekier
5. dh. Karolina Konopka
6. dh Kamil Siepko
7. dh. Justyna Radomska
8. dh. Karolina Bielińska
9. dh. Justyna Kowalczewska
10. dh. Jakub Szczesiak
11. dh. Michał Szymański
12. dh. Agnieszka Durjasz
13. Natalia Modzelewska "Anioł" 94 WDH
14. Przemysław Żmudzin
15. Ada Sobolewska 
16. Mateusz Kowalkowski
17. Daniel Chodkowski

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

1. phm Robert Goś
2. Michał Bułas
3. Piotr Graff

UCZESTNICY RAJDU:
Uczestnikami Rajdu są harcerki, harcerze i zuchy Hufca Pruszków i Szczepu 462 
DHiGZ Łomianki podzieleni na patrole. W przypadku harcerzy patrole minimum 15 
osób, a maksymalnie 20. Dopuszczamy większe patrole w przypadku, gdy idzie cała 
drużyna. Opiekunami patroli są instruktorzy pełnoletni z danego środowiska. 
Dowódcą patrolu może, a nawet powinien być harcerz z danego patrolu. Nie musi być 
to osoba pełnoletnia.

KOSZT RAJDU – 18 PLN
W cenę wliczony jest obiad, plakietka rajdowa, zeszyt 16 kartkowy dla 
patrolu, kredki bambino, klej, arkusze papieru szarego/pakowego.
Każdy patrol/drużyna otrzyma na zakończenie Rajdu dyplom 
uczestnictwa, a każdy harcerz i zuch plakietkę rajdową w specjalnej 
okolicznościowej kopercie – projekt dh. Marcin Janiszewski



WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE PATROLI:
zakupione ze środków własnych środowisk/patroli

– min. 2 znicze
– apteczka
– bilety komunikacji miejskiej
– mapa Warszawy
– długopis

KSIAŻKA TELEFONICZNA RAJDU:

Komenda Rajdu/Punktowi
– Marcin Janiszewski .....................
– Krzysztof Żuławnik .....................
– Justyna Kowalczewska ..................... – punkt wydawania dokumentów
– Robert Goś .....................  Trasa nr 1 i 2/punkt Arsenał – zespół 

kwatermistrzowski
– Michał Bułas ..................... – zespół kwatermistrzowski
– Piotr Graff ..................... – zespół kwatermistrzowski

TRASA NR 1

– Natalia Modzelewska - ..................... - Trasa nr 1/punkt Bitwa o cmentarze, 
tablica ul. Młynarska 54/58

– Przemysław Żmudzin .....................- Trasa nr 1/punkt Kościół św. trójcy 
ul. Solec 61

– Ada Sobolewska ..................... - Trasa nr 1/punkt Śmierć pod Sztandarem 
ul. Wilanowska 1

– Agnieszka Durjasz ..................... - Trasa nr 1/punkt Najdłuższy dzień ul. 
Senatorska 31, kościół św. Antoniego z Padwy

– Karolina Konopka ..................... - Trasa nr 1/punkt  Najdłuższy dzień ul. 
Senatorska 31, kościół św. Antoniego z Padwy

– Mateusz Kowalkowski ..................... - Trasa nr 1/punkt Magazyny 
niemieckie ul. Stawki 2/4

– Daniel Chodkowski ................... - Trasa nr 1/punkt Szpital ul. Miodowa 23
– Karolina Bielińska ..................... - Trasa nr 1/punkt Przez Ogród Saski ul 

Królewska



TRASA NR 2

– Jakub Szczesiak ..................... - Trasa nr 2/punkt ul. Długa 38/40
– Michał Szymański .....................- Trasa nr 2/punkt ul. Mokotowska 3
– Dariusz Radomski .....................  - Trasa nr 2/punkt Pomnik Kopernika
– Sylwester Kwapień ..................... - Trasa nr 2/punkt Pawiak
– Grażyna Wekier ..................... - Trasa nr 2/punkt Aleja Niepodległości 159
– Kamil Siepko ..................... - Trasa nr 2/punkt Muzeum Narodowe
– Justyna Radomska ..................... - Trasa nr 2/punkt Budynek Zachęty

TRASA ZUCHOWA

– Bartosz Miszczuk ..................... – Trasa zuchowa
– Lucyna Sobolewska - ..................... – Trasa zuchowa
– Dorota Kuszczyk- ..................... – Trasa zuchowa
– Agnieszka Czajkowska ..................... – Trasa zuchowa
– Maciej Jeszke ..................... – Trasa zuchowa

OPIEKUNOWIE Patroli ze Szczepu 462 DHiGZ
– Iwona Radomska .....................
– Agnieszka Janiszewska .....................
– Paulina Konopka .....................
– Paweł Kowalski  .....................
– Jacek Korpusik  .....................

PATROLE SZCZEPU 462 DHiGZ:

Jeden patrol z Gromady Zuchowej – max. 30 osób – TRASA ZUCHOWA
– dh. Iwona Radomska i wsparcie dh. Dorota Brodowicz

Jeden patrol z Drużyny w Dziekanowie Leśnym – 32 osoby – TRASA NR 2
– dh. Agnieszka Janiszewska/Grzegorz Moszczyński

Trzy patrole z Drużyny w Łomiankach – po 20 osób
– dh. Paulina Konopka – TRASA NR 2
– dh. Paweł Kowalski – TRASA NR 2
– dh. Jacek Korpusik – TRASA NR 2



KARTA ZGŁOSZENIA – WZÓR:

XIII Harcerski Rajd „Szlakiem Bohaterów Szarych Szeregów” 
24 marca 2012

Karta zgłoszenia Patrolu/Drużyny
Drużyna/drużynowy

nr telefonu
Opiekun patrolu/

nr telefonu

Patrol / nazwa

Dowódca patrolu /
numer telefonu

Skład

1. PESEL

2. PESEL

3. PESEL

4. PESEL

5. PESEL

6. PESEL

7. PESEL

8. PESEL

9. PESEL

10. PESEL

11. PESEL

12. PESEL

13. PESEL

14. PESEL

15. PESEL

Jeżeli Patrol/Drużyna zgłasza więcej niż 15 osób, wypełnia więcej niż jedną kartę zgłoszeń

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Rajdu, i zobowiązuje się w imieniu drużyny do jego 
przestrzegania. 

………………………………..                        …………………………….
            data                                               podpis drużynowego



DYPLOM ZA UDZIAŁ W RAJDZIE – WZÓR



ZAŁĄCZNIK – KARTKI Z KALENDARZA
TRASA NR 1:





TRASA NR 2:





TRASA NR 3:






	Elegia o ... [chłopcu polskim]

