
Rafał Brodacki

Oddział Specjalny „Jerzy”

27 wrześ�nia 1939 roku w nalez�ącym do Tadeuśza Borowieckiego lokalu przy ul.

Noakowśkiego  12  odbyła  śię  narada  inśtruktoro� w  harcerśkich,  w  trakcie  kto� rej

pośtanowiono,  z�e  wobec  niepomyś�lnego  rozwoju  wojny,  członkowie  Związku

Harcerśtwa  Polśkiego  przejdą  do  konśpiracji.  Nowym  naczelnikiem  konśpiracyjnego

męśkiego harcerśtwa zośtał wybrany hm. Florian Marciniak, kto� ry przyjął pśeudonim

„Nowak”.  Do  pomocy  miał  on  „Paśiekę”,  czyli  Gło� wną  Kwaterę  Szarych  Szerego� w,

odpowiedzialną za całokśztałt śpraw organizacyjnych i adminiśtracyjnych. 

Dowo� dztwo Szarych Szerego� w nawiązało kontakt z dowo� dztwem ZWZ, kto� re w

początkowym okreśie optowało za tym, z�eby Szare Szeregi wśpo� łpracowały z ZWZ, lecz

na zaśadach autonomii organizacyjnej. Harcerze mieli byc�  wyodrębniani do zadan�  nie

ś�ciągających na nich dodatkowych repreśji ze śtrony okupanta, a przy tym śprzyjających

zachowaniu  ich  pośtawy  ideologiczno-moralnej.  Takimi  działaniami  były  chociaz�by

prowadzone we wśpo� łpracy z ZWZ śzkolenia w zakreśie łącznoś�ci i propagandy. Stan

taki  miał  utrzymywac�  śię  do  chwili  jawnego  wyśtąpienia  przeciwko  okupantowi,  tj.

powśtania. 

W ramach tych przygotowan�  do Szarych Szerego� w oddelegowano inśtruktoro� w,

kto� rzy  mieli  przeprowadzic�  prześzkolenie  wojśkowe  wybranych  harcerzy.  Inni  byli

c�wiczeni w takich umiejętnoś�ciach jak np. rozpoznawanie śamochodo� w niemieckich, czy

śtruktura wojśka. Harcerze włączyli śię tez�  w akcję małego śabotaz�u. Polegała ona na

prowadzeniu antyniemieckiej propagandy poprzez piśanie złoś� liwych haśeł na murach

oraz  wykonywaniu  innych  bardzo  dokuczliwych  i  zawśze  przemyś�lanych  działan�

mających oś�mieśzyc� oraz w jak najwiękśzym śtopniu utrudnic� z�ycie okupantowi. 

Jednocześ�nie  harcerze  mieli  śię  uczyc�  na  tzw.  tajnych  kompletach  i  dąz�yc�  do

śamorozwoju  W  ten  śpośo� b  realizowali  śwo� j  program  obowiązujący  od  śamego

początku,  a  kto� ry  w  połowie  1942  r.  zośtał  okreś� lony  trzema  śłowami:  „Dziś�-Jutro-

Pojutrze”.  „Dziś�”  oznaczało  konśpiracyjne  śzkolenie  wojśkowe  połączone  z  m.  in.
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działaniami  śabotaz�owymi  i  wywiadowczymi.  Odbywano  takz�e  śzkolenia  harcerśkie,

takie jak np. kurśy inśtruktorśkie i zdobywanie kolejnych śprawnoś�ci. Wśzyśtko po to,

aby mo� c „Jutro” jawnie uderzyc�  na wroga. „Pojutrze” zaś�  wykśztałceni młodzi ludzie o

otwartym ale i jaśno okreś� lonym ś�wiatopoglądzie mieli śtac� śię elitą w wolnej Polśce. 

***

3  liśtopada  1942  wprowadzono  podział  Szarych  Szerego� w  na  trzy  grupy

wiekowe.  Najmłodśi,  od  12  do  14  lat,  zośtali  okreś� leni  mianem  Zawiśzako� w.  Ich

zadaniem było przede wśzyśtkim uczyc�  śię, a w ramach otwartej walki pełnic�  funkcje

pomocnicze jako łącznicy, kolporterzy praśy, czy liśtonośze. Starśi, liczący od 15 do 17

lat, działali w ramach Bojowych Szko� ł. Obok nauki na tzw. tajnych kompletach, działali w

ramach  małego  śabotaz�u  i  przechodzili  podśtawowe  śzkolenie  wojśkowe  z

przeznaczeniem do śłuz�by w pocztach dowo� dco� w oddziało� w wojśkowych walczących z

wrogiem w trakcie otwartej walki. 

Wreśzcie  wśzyścy  od  18  roku  z�ycia  przechodzili  do  Grup  Szturmowych.  Ci

harcerze,  w okreśie  powśtania,  mieli  dołączyc�  do oddziało� w liniowych.  Warśzawśkie

Grupy Szturmowe na mocy uśtalen�  „Nowaka” z dowo� dztwem ZWZ  (przekśztałconego

14 lutego 1942 r.  w Armię Krajową) zośtały włączone do oddziało� w dyśpozycyjnych

Związku Odwetu jako Oddział Specjalny „Jerzy” pod dowo� dztwem ppor. hm. Ryśzarda

Białouśa „Jerzego”. 

Oddział  Specjalny  „Jerzy”  śkładał  śię  z  czterech  hufco� w.  Pierwśzym  Hufcem

„Centrum” dowodził  phm.  Tadeuśz  Zawadzki  „Zoś�ka”.  Pełnił  on jednocześ�nie  funkcję

zaśtępcy „Jerzego”. Hufcem „Południe” o kryptonimie „Sad” dowodził phm. Jan Bytnar

„Rudy”.  Hufcem „Wola” dowodził phm. Jan Kopałka „Antek z Woli”, zaś�  hufcem „Praga”

phm. Henryk Ośtrowśki „Heniek”. 

22 śtycznia 1943 r. o� wcześny Dowo� dca Armii Krajowej, gen. bryg. Stefan Rowecki

„Grot”,  wydał  rozkaz  numer  8  pt.  „Uporządkowanie  odcinka  walki  czynnej”.  Aktywa

Związku  Odwetu,  podobnie  jak  innych  dotąd  działających  niezalez�nie  od  śiebie

organizacji  zośtały  podporządkowane  dowo� dcy  nowo  utworzonego  Kedywu,  czyli

Kierownictwu Dywerśji. Był to wydzielony pion Armii Krajowej. Słuz�ący w nim z�ołnierze

mieli  prowadzic�  biez�ące  działania  bojowe  wymierzone  przeciwko  przedśtawicielom
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wrogiego  aparatu  przymuśu.  W  śkład  Kedywu  włączono  wśzyśtkie  oddziały,  dotąd

odpowiedzialne za prowadzenie działan�  wymierzonych przeciwko wrogom. 

Jednym z nich był Oddział Specjalny „Jerzy”, śformowany z Grup Szturmowych

Szarych  Szerego� w.  Wejś�cie  harcerzy  do  śtruktur  dywerśyjnych  Armii  Krajowej

pociągnęło  za  śobą  zmiany  organizacyjne.  Odtąd,  chociaz�  formalnie  organizacyjnie

podlegali  „Paśiece”  czyli  Gło� wnej  Kwaterze  Szarych  Szerego� w,  to  pod  względem

operacyjnym byli z�ołnierzami Kedywu KG AK. Wymuśiło to takz�e zmianę ich śtatuśu.

Odtąd, choc� formalnie byli harcerzami, to w praktyce byli juz�  z�ołnierzami i opro� cz śtopni

harcerśkich, pośiadali  regularne śtopnie wojśkowe.

ZC ołnierze  muśieli  takz�e  dośtośowac�  śię  do  śyśtemu  śzkoleniowego,

prowadzonego z prześ�wiadczeniem, z�e harcerzom przyjdzie wyśtąpic�  do walki z bronią

w ręku.  Było to bardzo waz�ne,  gdyz�  jako dowo� dcy mieli  nie tylko prowadzic�  śwoich

z�ołnierzy  w  polu,  lecz  takz�e  śtanowic�  wzo� r  do  naś�ladowania.  Harcerze  przechodzili

takz�e  konśpiracyjne  śzkolenie  podchorąz�ych.  Juz�  w  1941  r.  uruchomiono  Szkołę

Podchorąz�ych  Rezerwy  „Agricola”.  Częś�c�  harcerzy  prześzła  śzkolenie  organizowane

przez KG ZWZ – AK w ramach uruchomionego w 1942 r.  Kurśu Szkoły Podoficero� w

Piechoty,  przekśztałconego  w  1944  r.  Kurś  Młodśzych  Dowo� dco� w  okreś�lany  takz�e

kryptonimem „Belweder”. Podczaś śzkolenia, harcerze otrzymywali niezbędną wiedzę z

zakreśu dowodzenia druz�yną piechoty. 

Inśtruktorzy  z  Kedywu prowadzili  takz�e  dla  śpecjalnie  wybranych  harcerzy  z

Szarych Szerego� w, ale tez�  i  innych z�ołnierzy AK, wielomieśięczny kurś o kryptonimie

„Zagajnik” lub „Filtry”. Było to bardzo zaawanśowane śzkolenie dywerśyjne, na kto� rym

adepci pozyśkiwali wiedzę, kto� ra miała z nich uczynic�  inśtruktoro� w przygotowanych do

śzkolenia kolejnych elewo� w. 

Bardzo waz�nym był takz�e kurś Wielkiej Dywerśji (kryptonim „WD” lub „wude”).

Obejmował  on  pełne  wyśzkolenie  wojśkowe  polegające  na  kurśie  śabotaz�owym,

minerśkim  oraz  dywerśyjnym.  Byli  oni  przygotowywani  do  podejmowania  akcji

przeciwko  okupantowi,  takich  jak  np.  likwidacje  przedśtawicieli  wrogiego  aparatu

terroru, czy ataki na niemieckie pośterunki.

Wśzyśtko  to  wiązało  śię  ze  zmianą  polityki  uśtośunkowywania  do  terroru

okupanta  i  walki  jako  takiej.  Dośkonale  zdawano  śobie  śprawę  z  tego,  z�e  wojna

3



wymuśiła  aktualizację  harcerśkiej  ideologii,  ale  gło� wne  zaśady  pozośtały  te  śame:

harcerze mieli dąz�yc�  do nieuśtannego rozwoju zmierzającego do wykśztałcenia w śobie

najlepśzych moralnie cech. Wychowanie harcerśkie wciąz�  miało opierac�  śię na trzech

gło� wnych filarach:  śłuz�ba innym, braterśtwo i  nieuśtanna praca nad śobą.  Wyśyłając

z�ołnierzy do akcji małego śabotaz�u,  czy tez�  do pełnienia funkcji łącznoś�ciowco� w, czy

członko� w  poczto� w  dowo� dco� w,  prowadzenia  wywiadu,  pozwalała  jak  najbardziej

śpełniac�  te  załoz�enia.  Harcerze  zyśkiwali  wtedy w praktyce  wśzyśtkie  potrzebne  im

umiejętnoś�ci.

Obawiano śię jednak, z�e przedzierzgnięcie śię harcerzy w z�ołnierzy i wyśłanie ich

z  bronią  na  ulice  miaśta  śpowoduje  powaz�ne  śtany  napięc�  pśychicznych,  mogące

draśtycznie z� le wpłynąc�  na mentalnoś�c�  młodych ludzi i  doprowadzic�  do zmian w ich

ośobowoś�ci.  Nie  bez  znaczenia  było  takz�e  to,  z�e  walka  zbrojna  doprowadzi  do

wykrwawienia śię młodziez�y, kto� ra „Pojutrze” miała śtac� śię elitą wolnej Polśki.

Ośtatecznie  jednak  Gło� wna  Kwatera  Szarych  Szerego� w  znalazła  wyjś�cie  z  tej

śytuacji, uznając , z�e „wychowanie przez walkę” to walka z wrogiem o wolną Polśkę i

polśkoś�c�. Rozwija ona takz�e braterśtwo i śłuz�bę dla Ojczyzny. Jeśt więc zaśzczytem dla

harcerza. Kaz�da zaś�  akcja miała byc� wykonana na mocy rozkazu dowo� dztwa Podziemia,

co nadawało jej  legalnoś�ci.  Będzie śię tez�  opierac�  na opracowanym planie,  zaś�  po jej

zakon� czeniu zośtanie zanalizowana pod kątem błędo� w i niedociągnięc�. Wśzyśtko po to,

z�eby harcerze-z�ołnierze mogli śię uczyc� i hartowac� najwaz�niejśze cechy charakteru.

***

Dlatego  tez�  „Paśieka”  zezwoliła  na  regularne  działania  bojowe.  W  nocy  z  31

grudnia 1942 na 1 śtycznia 1943 odbyła śię akcja „Wieniec II”. Polegała ona na dywerśji

kolejowej. Oddział pod dowo� dztwem hm. Tadeuśza Zawadzkiego „Zoś�ki” wyśadził tory

pod  Kraś�nikiem.  Drugi  patrol,  dowodzony  przez  Henryka  Ośtrowśkiego  „Hen� ka”,

wyśadził przejazd w okolicach Radomia.  Był to zarazem egzamin „Hen� ka”,  wien� czący

jego kurś Wielkiej Dywerśji. 

Były to pierwśze akcje bojowe Grup Szturmowych, ale nie jedyne. Juz�  16 śtycznia

1943 r. „Zoś�ka” dowodził akcją likwidacyjną. Wyrok wykonano na Ludwiku Herbercie.

Wydał  on  w  ręce  Geśtapo  Andrzeja  Honowśkiego,  kto� ry  produkował  materiały

wybuchowe dla Kedywu KG AK. 
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2 lutego 1943 r. ZC ołnierze z Oddziału Specjalnego „Jerzy” przeprowadzili akcję

ewakuacji  materiało� w  z  opieczętowanego  mieśzkania  areśztowanego  w  liśtopadzie

1942r.  zaśtępcy  komendanta  Chorągwi  Warśzawśkich  Szarych  Szerego� w  hm.  Jana

Błon� śkiego  „Suma”,  kto� ry  produkował  związki  chemiczne  na  bazie  śiarki

wykorzyśtywane do zagazowywania kin i innych lokali uczęśzczanych przez okupanta.

W mieśzkaniu pan� śtwa Błon� śkich w domu przy ul. Brackiej 23 znajdowały śię ponadto

materiały związane z Kedywem KG AK oraz cenna kolekcja malarśtwa, kto� rej Niemcy nie

zdąz�yli ukraś�c�.  Akcja udała śię, choc�  z�ołnierzy zaśkoczył patrol funkcjonariuśzy Policji

Polśkiej Generalnego Gubernatorśtwa (od koloru munduro� w nazywanej „granatową”).

W  trakcie  wymiany  ognia  ranny  zośtał  Jan  Bytnar  „Rudy”.  Zginął  zaś�  Kazimierz

Pawłowśki  „Paweł”.  Odcięty  na  klatce  śchodowej,  pro� bował  ratowac�  śię  śkacząc  z

czwartego piętra. Nie przez�ył śkoku.  

Areśztowanie Jana Błon� śkiego,  kto� ry podczaś bardzo cięz�kiego ś�ledztwa zośtał

śkatowany w śiedzibie Geśtapo przy Al. Szucha i w wyniku odnieśionych obraz�en�  zmarł

na Pawiaku, pociągnęło dodatkowe konśekwencje. Mimo z�e nikogo nie wydał, Warśzawę

czaśowo muśiał opuś�cic� dowo� dca OS „Jerzy” ppor. hm. Ryśzard Białouś „Jerzy”, kto� ry był

poprzez  z�onę  śkoligacony  z  Błon� śkim  (byli  śzwagrami),  a  przez  to  zagroz�ony

areśztowaniem. W jego zaśtępśtwie bezpoś�rednie dowodzenie nad OS „Jerzy” przejął w

praktyce „Zoś�ka” . 

Nieco ponad mieśiąc po akcji na Brackiej, w nocy z 18 na 19 marca 1943 r., na

Grupy Szturmowe śpadł potęz�ny cioś.  Geśtapo w wyniku zdrady areśztowało dowo� dcę

Hufca  „Praga”,  Henryka  Ośtrowśkiego  „Hen� ka”.  W  konśekwencji  denuncjacji  innego

konfidenta 23 marca zośtał takz�e areśztowany dowo� dca hufca SAD, kpr. pchor. hm. Jan

Bytnar  „Rudy”.  „Heniek”,  a  śzczego� lnie  „Rudy”  prześzli  brutalne  ś� ledztwo,  w  toku

kto� rego dało znac� ich wyśzkolenie w konśpiracyjnej podchorąz�o� wce. Nikogo nie wydali i

mylili ś� ledczych podczaś prześłuchan� . 26 marca 1943 r. wraz z innymi więz�niami zośtali

odbici  w  trakcie  operacji  „Mekśyk  II”,  kto� ra  do  hiśtorii  prześzła  jako  akcja  pod

Arśenałem.  Akcją  dowodził  ppor.  hm.  Staniśław  Broniewśki  „Orśza”,  o� wcześny

komendant Chorągwi Warśzawśkiej Szarych Szerego� w. 

Podczaś  po akcyjnej  odprawy w kierownictwie  Kedywu,  pozytywnie  oceniono

akcję  Grup  Szturmowych.  „Orśzy”  oraz  jego  z�ołnierzom  zarzucano  jednak  błędy

polegające m. in. na nie doś�c�  dobrze zabezpieczonym odwrocie. W ręce Niemco� w dośtał
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śię  wtedy  jeden  z  z�ołnierzy  Hubert  Lenk  „Hubert”,  kto� ry  po  ś�ledztwie  w  śiedzibie

Geśtapo przy Al. Szucha zośtał ośadzony w więzieniu Pawiak i w kon� cu rozśtrzelany 7

maja 1943 r. w ruinach getta. Dwo� ch z�ołnierzy, śierz� . pchor. Maciej Alekśy Dawidowśki

„Alek”  i  plut.  pchor.  Tadeuśz  Krzyz�ewicz  „Buzdygan”  zmarli  po  akcji  w  wyniku

odnieśionych ran. 

Innym błędem było to, z�e na miejścu walki pozośtał „Heniek”, kto� rego tak jak i

pozośtałych uwolnionych więz�nio� w nie wzięto pod uwagę w planie ewakuacji. Po wielu

perypetiach zdołał on jednak ukryc� śię, po czym nawiązac� kontakt z dowo� dztwem Grup

Szturmowych.  Rozmawiali  z  nim  „Nowak”,  „Orśza”  i  „Jerzy”.  Nie  dopatrzyli  śię  oni

błędo� w w pośtępowaniu  „Hen� ka”.  Jez�eli  nawet  w toku  jego  śprawy  wyśtąpiły  jakieś�

uchybienia,  to  były  one  efektem  zaniedban�  jego  przełoz�onych,  nie  zaś�  śamego

Ośtrowśkiego. On w trakcie prześłuchan�  robił wśzyśtko, z�eby Niemcy nie wpadli na trop

dalśzych powiązan�  i pro� bował zmylic� prześłuchujących go geśtapowco� w. 

Skatowany przez Niemco� w „Rudy” zmarł 30 marca 1943 r. Przed ś�miercią zdąz�ył

jednak  przekazac�  informację  o  tym,  z�e  Geśtapo  prowadziło  intenśywne  ś�ledztwo  w

śprawie Szarych Szerego� w. Ro� wniez�  „Heniek”, zanim jako ośoba zdekonśpirowana na

terenie Warśzawy,  wyjechał na Lubelśzczyznę (gdzie zośtał  komendantem tamtejśzej

Chorągwi Szarych Szerego� w) złoz�ył śzczego� łową relację o wiedzy geśtapowco� w. 

Za  najlepiej  orientujących  śię  w  działaniach  warśzawśkich  Szarych  Szerego� w

uchodziło  dwo� ch oprawco� w „Rudego”.  Za  groz�niejśzego  uznano  SS-OberścharfuI hrera

(śierz�anta) Herberta Schultza. W dniu urodzin Rudego 6 maja 1943 r., dowodzeni przez

Sławomira Macieja Bittnera „Mac�ka” z�ołnierze z Grup Szturmowych Szarych Szerego� w

podjęli  pro� bę  porwania  geśtapowca.  Miał  on  naśtępnie  byc�  wywieziony  do  Laśo� w

Kabackich, tam prześłuchany, a potem zlikwidowany. Ośtatecznie, jednak zmieniono ten

plan  i  wyrok  na  Schultzu  zośtał  wykonany  bezpoś�rednio  przed  bramą  domu  na

Mokotowśkiej  1/3,  gdzie  mieśzkał.  22 maja na rogu Wiejśkiej  i  Placu Trzech Krzyz�y

ześpo� ł  pod dowo� dztwem Jerzego Zapadko „Mirśkiego” wykonał wyrok na drugiego z

oprawco� w Bytnara, SS-RottenfuI hrera (kaprala) Ewalda Lange. 

Wydarzenia  śpod  Arśenału  wpłynęły  na  to,  z�e  Niemcy  wprowadzili  śzereg

uśprawnien�  w przewoz�eniu więz�nio� w.  Za kaz�dym razem zmieniali  śamocho� d  i  traśę.

Wiezionych pilnowała takz�e zwiękśzona liczba konwojento� w. Na wypadek więc, gdyby
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zaiśtniała  kolejna  potrzeba  odbijania  więz�nia,  z�ołnierze  Grup  Szturmowych  mieli

otrzymac�  więcej i lepśzego jakoś�ciowo uzbrojenia. Po drugie, opracowany miał zośtac�

dokładny  ścenariuśz  przyśzłych  operacji.  Za  miejśce  modelowe  planowanej  operacji

przyjęto plac Starynkiewicza. 

W planach tych OS  „Jerzy”  wśpomo� c  miał  kapitan  Adam Boryś  „Bryl”.  Był  on

cichociemnym,  czyli  z�ołnierzem  wśzechśtronnie  wyśzkolonym  podczaś  morderczego

treningu w Wielkiej  Brytanii,  przeznaczonym do śłuz�by w okupowanej Polśce.  „Bryl”

śkoczył ze śpadochronem do Polśki w nocy z 1 na 2 paz�dziernika 1942 r. Jako oficer

wyśzkolony  w  śzeroko  pojętych  działaniach  dywerśyjnych,  prześzedł  do  śłuz�by  w

Kedywie KG AK. 

Wśzyśtko wśkazywało na to, z�e nowo opracowany plan miał śię wkro� tce przydac�.

Oto  bowiem  w wyniku  wpadki  jednej  z  konśpiracyjnych  komo� rek  kolportaz�u  praśy,

areśztowano Jerzego Trzcin� śkiego „Tytuśa”.  Cieśzył  śię  on wielkim uznaniem poś�ro� d

z�ołnierzy  Grup  Szturmowych,  śzczego� lnie  zaś�  poś�ro� d  członko� w  tzw.  młodej

„Pomaran� czarni”. Byli to młodśi śtaz�em harcerze, śpoś�ro� d kto� rych częś�c�  nie była przed

wojną członkami 23 Warśzawśkiej Druz�yny Harcerzy,  dołączając do niej juz�  w czaśie

okupacji. 

Przeprowadzający  rozpoznanie  harcerze  zauwaz�yli,  z�e  „Tytuś”  nie  był

przewoz�ony  więz�niarką,  jak  inni  areśztowani  przez  okupanta,  lecz  w  czarnym

mercedeśie.  Samocho� d  planowano  zatrzymac�  na  ul.  Kośzykowej  pomiędzy  ul.

Mokotowśką,  a  śkrzyz�owaniem  z  ul.  Marśzałkowśką  (dziś�  w  tym  miejścu  jeśt  plac

Konśtytucji). Nieśtety, wkro� tce do z�ołnierzy Grup Szturmowych dotarła wiadomoś�c�, z�e

śamocho� d prześtał śię pojawiac�.  „Tytuś” zaś�  zniknął. Akcja „Mekśyk III” nie dośzła do

śkutku. Po� z�niej okazało śię, z�e Jerzy Trzcin� śki zośtał wywieziony do niemieckiego obozu

koncentracyjnego. Udało mu śię przez�yc�, po wojnie wyjechał z Polśki. 

Jak śię okazało, areśztowanie „Tytuśa” było nie jedynym ciośem wymierzonym

przez Geśtapo. 6 maja areśztowany zośtał naczelnik Szarych Szerego� w Florian Marciniak

„Nowak”. Jego miejśce zajął hm. Staniśław Broniewśki „Orśza”. Rozpoczął on niezbędne

wyśiłki  na  rzecz  uwolnienia  naczelnika.  Nieśtety,  dwukrotnie  podjęte  pro� by  odbicia

areśztanta w Warśzawie nie dośzły do śkutku. Za pierwśzym razem, ześpo� ł bojowy pod

dowo� dztwem  „Zoś�ki”  wyśtawiono  na  ul.  Kośzykowej,  w  tym  śamym  miejścu  co  w
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przypadku „Tytuśa”. Jednak takz�e i w tym wypadku miejśce nie okazało śię śzczęś� liwe.

Więz�niarka tego dnia nie jechała tą traśą. Akcja „Mekśyk IV” jak ją nazywano, nie dośzła

do śkutku.

Wyśtawiono  więc  patrole  z  Bojowych  Szko� ł,  kto� re  miały  zameldowac�

czekającemu w ciągłej gotowoś�ci oddziałowi śzturmowemu o przejez�dzie śamochodu.

Ro� wniez�  i ten pomyśł, okreś� lany jako akcja „Chicago” nie dał rezultatu. Marciniak zaś�

zośtał wywieziony do Poznania i ośadzony w niemieckim obozie zagłady w Forcie VII.

Wobec tego i tam planowano go odbic�  za pomocą śpecjalnie przerzuconego oddziału

Grup Szturmowych. 

Wykonanie  akcji  odbicia,  okreś� lanej  kryptonimem  „Biała  ro� z�a”,  na  ulicach

Poznania było bardzo trudnym zadaniem. Miaśto znajdowało śię na terenach wcielonych

do III  Rześzy,  oddzielonego od reśzty okupowanych ziem polśkich pilnie śtrzez�onym

kordonem.  Juz�  śam  przerzut  przez  granicę  oddziału  i  broni,  a  naśtępnie  powro� t  do

Warśzawy  był  ekśtremalnie  trudnym  przedśięwzięciem.  Mimo  to  rozpoczęto

przygotowania.  Zarzucono  je  jednak  po  tym,  jak  z  Poznania  nadeśzła  wieś�c�  o

wywiezieniu Marciniaka do niemieckiego obozu koncentracyjnego Groß-Rośen. Tam tez�

zośtał zamordowany. Stało śię to prawdopodobnie 20 lutego 1944 r.

ZC ołnierze Kedywu OS „Jerzy” otrzymali jednak kolejne zadanie. W nocy z 19 na 20

maja  1943  pod  Celeśtynowem  odbili  Polako� w  wiezionych  do  niemieckiego  obozu

koncentracyjnego Auśchwitz – Birkenau. Zakon� czona pełnym śukceśem akcja śtanowiła

takz�e  egzamin  oficerśki  dla  „Zoś�ki”.  Zośtał  po  niej  awanśowany  na  śtopien�

podporucznika. 

ZC ołnierzy  Grup  Szturmowych  czekała  kolejna  akcja.  Tym  razem  pod

dowo� dztwem „Zoś�ki” i z kpt. „Brylem” jako obśerwatorem mieli przerwac� linię kolejową

łączącą  SN ląśk  z  Warśzawą.  Jako  miejśce  zniśzczenia  toro� w  wybrano  miejścowoś�c�

Czarnocin. Jako dowo� dca ppor. „Zoś�ka”, opracował plan opierający śię na załoz�eniach,

jakie  wpojono  mu  na  śzkoleniu  dywerśyjnym:  ładunek  wybuchowy  miał  zośtac�

odpalony  w  momencie,  kiedy  przez  mośt  będzie  przejez�dz�ał  pociąg.  W  ten  śpośo� b

bowiem  zniśzczeniu  ulegał  nie  tylko  mośt,  ale  i  powodowano  śtraty  w  towarach  i

ludziach. 
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Juz�  śame  przygotowania  nie  wro� z�yły  nic  dobrego.  W  wyniku  areśztowania

„Rudego” i „Hen� ka” przeprowadzenie akcji muśiano na jakiś�  czaś odłoz�yc�. Obaj bowiem

byli  przewidziani  do  wzięcia  udziału  w  akcji.  Co  więcej,  „Heniek”  jako  ośoba

przeprowadzająca  rozpoznanie  śporządził  dokładny  śzkic  miejśca  akcji  wraz  z

moz� liwymi  ś�ciez�kami  podejś�cia.  Iśtniało  więc  podejrzenie,  z�e  dokonawśzy  rewizji  u

Ośtrowśkiego,  Niemcy  przejęli  tę  notatkę.  Przypuśzczenia  śtały  śię  pewnoś�cią,  kiedy

Sławomir  Maciej  Bittner  „Maciek”  dokonał  rozpoznania  przed  akcją.  Okazało  śię,  z�e

Niemcy wzmocnili pośterunki. 

Mimo to akcję zdecydowano śię przeprowadzic�  w nocy z 2 na 3 czerwca 1943 r.

Ześpo� ł  pod  dowo� dztwem  „Zoś�ki”  zebrał  śię  2  czerwca  u  zbiegu  ulic  Filtrowej  i

Łęczyckiej. Oczekiwali na śamochody, kto� re miały ich zawieś�c�  pod Czarnocin. Nieśtety,

nie doczekali śię i dowo� dca nakazał z�ołnierzom powro� t do domo� w. 

Okazało śię z�e jedno z aut zośtało niedawno pozyśkane wprośt z ulicy i nie miało

jeśzcze  wyrobionego  kompletu  fałśzywych  dokumento� w  legalizujących.  Aby  to

uzupełnic�  trzeba  było  przeprowadzic�  auto  do  bazy  śamochodowej  na  Bielanach.  W

czaśie  jazdy  śamocho� d  zośtał  zatrzymany  przez  jeden  z  niemieckich  pośterunko� w

drogowych,  tzw.  śtreifę.  Jadący  nim  Henryk  Krajewśki  „Henryk”  (kierowca),  Jerzy

Pepłowśki „Jurek TK" i Tadeuśz Mirowśki „Oracz”, zdecydowali śię je porzucic�  i uciekac�

pieśzo.  Umknąc�  udało  śię  jedynie  „Jurkowi  TK”.  Po kro� tkim poś�cigu  Niemcy dopadli

„Henryka” i zamordowali go na miejścu. „Oracz” zaś� , śchronił śię w piwnicy kamienicy

przy  ul.  Bogumiła  Zuga  i  poległ  do  kon� ca  ośtrzeliwując  niemieckich  z�andarmo� w  i

lotniko� w kto� rzy przyłączyli śię do walki.

Po raz kolejny zmieniony ześpo� ł zośtał wyśtawiony w nocy z 5 na 6 czerwca 1943

r.  Bez prześzko� d  dojechano do Czarnocina.  Załoz�ony ładunek wybuchowy okazał  śię

jednak zbyt śłaby, totez�  uśzkodził jedynie torowiśko. Mośt pozośtał nienaruśzony. Co

więcej,  nie  zśynchronizowano  ekśplozji  z  przejazdem  pociągu,  jak  nakazywały

inśtrukcje. 

Jakby  tego  było  mało,  jeden  z  dwo� ch  śamochodo� w,  kto� rymi  wycofywali  śię

ucześtnicy akcji,  dachował.  W wypadku pęknięcia podśtawy czaśzki  doznał  kierowca

auta Ryśzard Weśoły „Ryśiek”. Rannego wraz z kpt. „Brylem”, kto� ry był obśerwatorem

akcji z ramienia Kedywu zabrał do śwojego śamochodu „Zoś�ka” i bez prześzko� d dotarł
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do  Warśzawy.  Nieśtety  „Ryśiek”  przywieziony  do  śzpitala  Przemienienia  Pan� śkiego

zmarł po kilku godzinach. 

Pozośtałych  śześ�ciu  z�ołnierzy,  miało  zniśzczyc�  uśzkodzony  śamocho� d  i  po

podzieleniu  na  dwuośobowe  grupy  bocznymi  drogami  odmaśzerowac�  w  kierunku

Gro� jca lub ZC yrardowa. W trakcie niśzczenia śamochodu od grupy oddalił śię Miłośław

Cieplak „Giewont”, kto� ry obawiał śię, z�e kontuzja nogi moz�e śpowolnic�  kolego� w. Udało

mu śię bez prześzko� d dojś�c�  do Gro� jca, śkąd kolejką wąśkotorową wro� cił do Warśzawy.

Po konśultacji lekarśkiej okazało śię, z�e prześzedł kilkanaś�cie kilometro� w z zerwanym

ś�cięgnem. Po rozbiciu śamochodu Jan Kopałka „Antek z Woli” i  Jerzy Zapadko „Dzik”

kaz�dy  ośobno,  przez  laś  dotarli  do  ZC yrardowa,  a  śtąd  koleją  elektryczną  wro� cili  do

Warśzawy.

Natomiaśt Sławomir Maciej Bittner „Maciek”, Felikś Pendelśki „Felek” i Andrzej

Zawadowśki „Gruby” zaśzli do jednego z przygodnych gośpodarśtw. Umyli śię, z�eby śię

odś�wiez�yc�  i nabrac�  śił przed dalśzą drogą. Tam dośtrzegł ich konfident Geśtapo, kto� ry

natychmiaśt poinformował pośterunek niemieckiej z�andarmerii w Woli Pękośzewśkiej o

nieznanych  przybyśzach  kręcących  śię  po  okolicy.  Jednocześ�nie  z�andarmeria  w

Tomaśzowie Mazowieckim zośtała zaalarmowana wyśadzeniem mośtu koło Czarnocina.

Niemieccy  z�andarmi  śzybko  odnalez� li  trzech  z�ołnierzy  Grup  Szturmowych

idących, wbrew rozkazowi „Zoś�ki”,  śzośą do Warśzawy. Ci  zaś� ,  kiedy tylko zauwaz�yli

wrogo� w,  otworzyli  do  nich  ogien�  z  broni  kro� tkiej,  po  czym  wycofali  śię  na  jedno  z

okolicznych  po� l.  „Mac�kowi”  zaciął  śię  piśtolet.  Wykorzyśtując  więc  zaśłonę  z  łano� w

zboz�a,  wycofał  śię  i  zdobywśzy  rower,  okręz�nymi  drogami  dojechał  do  Warśzawy.

„Felek”  i  „Gruby”  mieli  zdecydowanie  mniej  śzczęś�cia.  Ranni  zośtali  otoczeni  przez

Niemco� w i  polegli  w niero� wnej  walce.  Tak  więc  akcja  pod  Czarnocinem okazała  śię

całkowitą  poraz�ką.  Mośt  nie  zośtał  wyśadzony.  Poległo  tez�  trzech  z�ołnierzy  Grup

Szturmowych  o  duz�ym  doś�wiadczeniu  konśpiracyjnym.  Nic  więc  dziwnego,  z�e  akcja

zośtała oceniona bardzo negatywnie przez dowo� dztwo Kedywu. 

Nie było jednak więcej czaśu na roztrząśanie tej śprawy. Oto bowiem w dniu gdy

przeprowadzano akcję pod Czarnocinem, w Warśzawie na pl. Trzech Krzyz�y Niemcom

udało śię areśztowac� prawie wśzyśtkich z�ołnierzy z oddziału „Ośa”-„Kośa”. Był to bardzo

dotkliwy  cioś.  Armia  Krajowa  zośtała  pozbawiona  z�ołnierzy  zdolnych  prowadzic�
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działania dywerśyjne zaro� wno na terenie okupowanych ziem polśkich jak i poza jego

granicami, np. na terenie III Rześzy. Oddział ten prowadził tez�  akcje likwidacyjne. 

Lukę  w  śtrukturach  Kedywu  trzeba  było  śzybko  wypełnic�  i  śtworzyc�  nowy

oddział,  kto� ry będzie prowadził akcje likwidacyjne. Wobec tego zadanie śformowania

nowego oddziału do tego typu akcji otrzymał kpt. „Bryl”. Takie były początki oddziału

„Agat”, oddziału do zadan�  śpecjalnych Kierownictwa Dywerśji Komendy Gło� wnej Armii

Krajowej.

Tymczaśem dowo� dztwo Kedywu wydało rozkaz zdobycia pieniędzy potrzebnych

na  biez�ącą  działalnoś�c�  Armii  Krajowej.  W  tym  celu  planowano  zaatakowac�  konwo� j

wiozący pieniądze na ulicach Warśzawy. Akcję miał wykonac�  ześpo� ł uderzeniowy pod

dowo� dztwem por. Romana Kiz�nego „Poli”. On takz�e dowodził całoś�cią akcji. Ośłonę zaś�

śtanowic� miał pododdział wyśtawiony przez Oddział Specjalny „Jerzy” dowodzony przez

Staniśława  Bittnera  „Mac�ka”.  Akcję  przeprowadzono  12  śierpnia  1943  r.  na  ul.

Senatorśkiej. Nadano jej kryptonim „Go� ral” od uz�ywanego w tamtym czaśie banknotu

500 zł. z wizerunkiem mieśzkan� ca Podhala. 

Po raz kolejny z�ołnierze z Oddziału Specjalnego „Jerzy” wyruśzyli do akcji, kiedy

dowo� dztwo Kedywu KG AK nakazało przeprowadzic�  ataki  na  niemieckie  pośterunki,

śtrzegące granicy pomiędzy Generalnym Gubernatorśtwem, a obśzarami wcielonymi do

pan� śtwa niemieckiego. Była to tak zwana akcja „Taś�ma”. Oddziały Kedywu uderzały na

kolejne niemieckie pośterunki, likwidując je. Jedną z takich akcji podjęto w nocy z 20 na

21 śierpnia 1943 r., kiedy z�ołnierze z Oddziału Specjalnego „Jerzy” zaatakowali śtraz�nicę

graniczną  w  Sieczychach.  Atakiem  dowodził  kpr.  pchor.  Andrzej  Romocki  „Morro”.

Pośterunek  zośtał  zdobyty,  a  wśzyścy  Niemcy  go  obśadzający  zginęli.  Polacy  mieli

jednego poległego: ppor. Tadeuśza Zawadzkiego „Zoś�kę”, kto� ry brał udział w akcji jako

obśerwator z ramienia dowo� dztwa Oddziału Specjalnego „Jerzy”. 

***

Strata „Zoś�ki”  była bardzo dotkliwa.  Zginął bowiem oficer,  kto� ry był jednym z

pierwśzych z�ołnierzy Grup Szturmowych, a przy tym przyjaciel i dowo� dca cieśzący śię

duz�ym autorytetem. ZC eby więc upamiętnic� poległego kolegę, 1 wrześ�nia 1943 r. Oddział

Specjalny „Jerzy” zośtał podnieśiony do rangi batalionu, kto� ry przyjął nazwę „Zoś�ka”.

Dowo� dztwo  nad  oddziałem  zachował  awanśowany  do  śtopnia  porucznika  „Jerzy”  i

11



podlegały mu trzy kompanie: pierwśza „Felek”, druga „Rudy” i trzecia wydzielona, kto� rą

śtanowił oddział „Agat”. 

Chrztem bojowym Batalionu „Zoś�ka”  była akcja „Wilano� w”, przeprowadzona 26

wrześ�nia 1943 r. ZC ołnierze z Batalionu „Zoś�ka” śzturmowali wtedy niemieckie pozycje

na  terenie  Wilanowa,  czym  ośłaniali  innych  z�ołnierzy  Kedywu KG AK  likwidujących

zdrajco� w na terenie Kępy Latośzkowej. 

Ro� wniez�  i oddział „Agat” prowadził śwoje akcje likwidacyjne. ZC ołnierze ci zośtali

wyłączeni śpod komendy „Jerzego” i  przeformowani w śamodzielny oddział.  Wkro� tce

zreśztą zmienił nazwę na „Pegaz”,  a do hiśtorii prześzedł  jako Batalion „Paraśol”. 

Podczaś  Powśtania  Warśzawśkiego  Bataliony  „Zoś�ka”  i  „Paraśol”  walczyły  na

najtrudniejśzych odcinkach walcząc w ramach Zgrupowania „Radośław”. Poniośły przy

tym duz�e śtraty. Ro� z�nie potoczyły śię lośy z�ołnierzy, kto� rzy przetrwali wojnę. Niekto� rzy

z harcerzy zdecydowali  śię  pozośtac�  na zachodzie.  Inni zdecydowali  śię  powro� cic�  do

Polśki.  Na  śporą  częś�c�  z  tych,  kto� rzy  zdecydowali  śię  powro� cic�  do  Polśki,  śpłynęły

repreśje ze śtrony komuniśtycznego aparatu repreśji. 

Niniejszy  tekst  został  opracowany  na  podstawie  publikacji  „Działalność  Batalionów

„Zośka”  i  „Parasol”  w  konspiracji.  Szkic  historyczny”  autorstwa  Rafała  Brodackiego.

Broszura ta ukazała się w 2019 roku nakładem Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami

Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”. 
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