Święto Niepodległości 2014

Aleja Niepodłegości
Propozycje miejsc do odwiedzenia w trakcie spacerów z klasami
Wolność nie jest dana raz na zawsze.
Jan Paweł II

Mokotów to dzielnica, która zaczęła rozwijać się razem z Niepodległą, po 1918 roku; w tej dzielnicy
odnajdziemy wiele miejsc, pokazujących miłość warszawiaków do swojej stolicy, ich marzenia o
„wielkiej Warszawie”, które często były pochodną marzeń o wielkiej niepodległej Polsce, przekuwane
w konkretne działania, takie jak np.:
- wytyczenie Alei Niepodległości, która łączyła południową i północną część miasta, upamiętniała też
odzyskaną niepodległość (na Polach Mokotowskich odbyła się parada wojskowa w X rocznicę niepodległości);
- założenie na obszarze dawnej fortyfikacji carskiej Parku Dreszera, miejsca rekreacji dla mieszkańców, upamiętniającego bohatera wojny polsko-bolszewickiej generała Orlicz-Dreszera;
- budowa nowoczesnego szpitala sióstr elżbietanek przy ul. Goszczyńskiego;
- budowa szkół (u. Narbutta, Kazimierzowska) – to jedno z ważniejszych zadań dla prezydenta Stefana
Starzyńskiego, który zamieszkał na Mokotowie (wówczas przy ul. Szustra, która dzisiaj nazywa się
Dąbrowskiego);
- założenie klubu sportowego na skarpie (Klub ten nie nazywał się wówczas Warszawianka – to nazwa
powojenna);
Na Mokotowie, wzdłuż ulicy Puławskiej i Alei Niepodległości, wznoszono nowoczesne kamienice
(m.in. słynny Dom Wedla na rogu ul. Madalińskiego i Puławskiej), urzędy i uczelnie; wielu mieszkańców Warszawy budowało tu swoje domy – Mokotów, podobnie jak Żoliborz, był „zieloną dzielnicą”.
W Alei Niepodległości mieszkali m.in. Ryszard Kaczorowski (ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie),
Jan Bytnar „Rudy” i Stefan Starzyński.
To, co działo się na Mokotowie, symbolizowało odradzającą się po latach niewoli Rzeczpospolitą,
było realizacją marzeń wielu pokoleń Polaków o wolnej Ojczyźnie. Po 20 latach odbudowy wybuchła wojna. Społeczeństwo, które „rozwinęło skrzydła”, zostało ponownie zniewolone. I znowu
trzeba było stanąć do walki. Nawet, kiedy wojna się skończyła, to nadal nie byliśmy wolni.
Droga do niepodległości była trudna.
Pamiętajcie o tym, idąc Aleją Niepodległości….

Ul. Racławicka 14
Budynek naszej szkoły i zgromadzenie sióstr Franciszkanek
– szpital powstańczy pod kierownictwem doktora Eustachego Słobodziana (ps.
„Stach”); kapelanem był tu ksiądz Jan Zieja

Piąty Obwód Mokotów, obejmujący cały południowy obszar miasta, dysponował obok licznych placówek medycznych doskonale rozwiniętą służbą sanitarną walczącego tam pułku AK Baszta. Piąty
Obwód i jego służba sanitarna działała samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz, zdana wyłącznie na
własne siły, środki i możliwości ludzkie. Szefem Sanitarnym obwodu od 2 sierpnia do śmierci 15 września był ppłk. prof. dr Edward Loth (ten wybitny specjalista do spraw ortopedii i rehabilitacji, w AK
odpowiedzialny za magazyny leków i środków opatrunkowych, zginął na Mokotowie przy sąsiedniej
ulicy Tenisowej w czasie bombardowania).
Na terenie Obwodu funkcjonowały liczne szpitale polowe, np. szpital Elżbietanek przy ul. Goszczyńskiego 1 oraz szpital polowy przy ul. Misyjnej – stanowiącej przedłużenie istniejącej również
obecnej ul. Dożynkowej (ulica ta przebiegała przez teren obecnego boiska szkoły w stronę ul. Kazimierzowskiej), w budynku naszej szkoły. Komendantem tego szpitala polowego był dr Eustachy
Słobodzian, chirurg. Doktor Słobodzian przeżył powstanie – po wojnie pracował w szpitalach
w Płońsku i w Otwocku.
Kapelanem pułku Baszta był ksiądz Jan Zieja, który po kapitulacji Mokotowa ocalił rannych, zgromadzonych w piwnicach budynku przy ul. Misyjnej – przekonał niemieckiego dowódcę, że chorzy
to cierpiący ludzie, a nie bandyci… Rannych wywieziono ze szpitala na Służew. Ksiądz Jan Zieja
w czasie okupacji współpracował min. z Radą Pomocy Żydom Żegota – dostarczał katolickie metryki chrztu, potrzebne ukrywającym się po aryjskiej stronie.
Na podstawie:
lekarzepowstania.pl/opieka-medyczna/sluzba-sanitarna-powstania/ oraz haseł z Wikipedii

Lata 40., od lewej: portier p. Dałkowski, dr Eustachy Słobodzian,
dr Dziaczkowski oraz pacjenci

Ul. Tenisowa 8
Kamienica z licznymi śladami po ostrzale (szczególnie na południowej fasadzie)
oraz miejsce śmierci Jerzego Bohuszewicza
Polscy sportowcy zapisali jedną z najpiękniejszych i najbardziej chlubnych kart w historii Powstania Warszawskiego.
Kiedy 1 sierpnia 1944 r. wybiła godzina „W” blisko 800
członków stołecznych klubów sportowych, w tym 21 olimpijczyków, zgłosiło się w punktach mobilizacyjnych. Walczyli
na najbardziej niebezpiecznych odcinkach, brali udział
w akcjach, które wymagały męstwa, odwagi i przygotowania. Wielu z nich zginęło, min. na Mokotowie.
Tu, na ulicy Tenisowej, poległ 16 września 1944 roku
w czasie bombardowania 23-letni Jerzy Bohuszewicz (ps.
„Henryk”). Był wychowankiem AZS, w czasie powstania
był sanitariuszem w pułku Baszta. Brał udział w ataku na
koszary SS przy ul. Kazimierzowskiej oraz na Dom Wedla.
Na południowej fasadzie budynku widać szczególnie liczne
ślady po ostrzale. Charakterystyczne dziury w elewacji wskazują miejsca, w które trafiały pociski.
Widać też w niektórych miejscach skośnie biegnące rysy, pozostawione przez pociski ocierające się
o mur budynku. W dniu 25 września zażarte walki toczyły się w rejonie obecnego kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, a następnie właśnie przy ul. Tenisowej.
Na podstawie: Zbigniew Chmielewski, Sportowcy w Powstaniu warszawskim, Warszawa 2014 oraz
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/355.html

Ul. Olkuska 14 / róg Bałuckiego
Kamienica z licznymi śladami ostrzału, dawna piekarnia powstańcza
Kamienica nosząca bardzo liczne ślady zniszczeń, w tym także ostrzału. Ulica Olkuska wypada bezpośrednio na wylot ul. Dolnej oraz obecny kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, które były
miejscem bardzo intensywnych walk w drugiej połowie września 1944 roku.
Według relacji Stanisława Krencika (ps. „Stasiek”) na rogu ulic znajdowała się piekarnia powstańcza,
która zaopatrywała ludność w pieczywo.
Na podstawie: http://www.old.1944.pl/index.php?a=site_archiwum&STEP=03&id=372&page=1

Park Dreszera
cmentarz
Park im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera został założony w 1938 z inicjatywy ówczesnego prezydenta
Warszawy, Stefana Starzyńskiego, który mieszkał w pobliżu. Nazwany został na cześć polskiego generała Gustawa Orlicz-Dreszera, piłsudczyka, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej.

27 czerwca 1938 r. , Prezydent Warszawy Stefan Starzyński podczas otwarcia parku
im. generała Orlicz-Dreszera na Mokotowie.

W okresie II wojny światowej park został doszczętnie zniszczony, drzewa wycięte na opał, a na
terenie parku urządzono tymczasowy cmentarz. Po wojnie groby przeniesiono i przywrócono pierwotny wygląd parku.
W 1985 r. w parku ustawiono pomnik "Mokotów Walczący 1944", upamiętniający uczestników powstania warszawskiego na Mokotowie. Jest to olbrzymi, pęknięty na pół kamień narzutowy wydobyty
w trakcie budowy metra. Pośrodku znajduje się "kotwica" – znak Polski Walczącej.
Na podstawie Przewodnika po powstańczej Warszawie

Ul. Puławska 101
Kamienica z okresu międzywojennego tzw. Dom pod skarabeuszem
Zaniedbany samotny dom zwykle mija się obojętnie. Warto jednak spojrzeć nieco wyżej na elewację
budynku. Zdobi ją płaskorzeźba inspirowana sztuką staroegipską, a ukazująca sowy adorujące
ogromnego skarabeusza. Budynek zaprojektowany przez Adolfa Ihnatowicza-Łubiańskiego powstał
dla inżyniera Władysława Malinowskiego, który krótko w latach 1919-20 pełnił funkcję wiceprezydenta Warszawy. Wspaniałe były wnętrza - gdzie wszystko od poręczy po meble nosiło cechy modnego
stylu art deco. Jak ustaliła Hanna Faryna-Paszkiewicz, zarówno właściciel, jak i projektant budynku
studiowali niegdyś na politechnice w Rydze i byli tam filistrami korporacji studenckiej Arkonia. Symbolika domu zaczerpnięta ze starożytnego Egiptu nawiązywała do pierwotnych symboli Arkonii. Skarabeusze i sowy to symbole wiedzy i pracowitości.
Marta Leśniakowska w "Architekturze w Warszawie 1918-1939" pokazała współczesne zdjęcia balustrad na klatce schodowej, ozdobionych rzeźbionymi sznurami, jak również posadzkę, ułożoną w
kształt gwiazdy siedmioramiennej. W tekście opisuje zaś neorokokowe stiuki na suficie holu pierwszego piętra.
W 1944 r. w budynku mieścił się szpital powstańców.
W budynku na dole po prawej stronie mieściła się karczma Banja Luka (kuchnia bałkańska).
W 2008 r. właścicielem willi został Andrzej Pogorzelski, willa miała zostać odremontowana w latach
2010-2012, jednak renowacja nie rozpoczęła się.
W 2011 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków. Jednak władze Warszawy wyraziły sprzeciw i
doprowadziły do uchylenia decyzji. Obecny właściciel deklaruje chęć remontu budynku na własny
koszt, ale warunkiem jest odsprzedanie mu przyległego parku, który pierwotnie należał do willi. I w
tym wypadku władze miasta również nie wyraziły zgody.
Na podstawie: forum.gazeta.pl/forum/w,437,139574071,139574071,Willa_przy_Pulawskiej_101.html

Ul. Puławska 97
Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci
Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci był pierwszą placówką wychowawczą w Warszawie. Założony
przez Fryderyka hrabiego Skarbka, przy wsparciu finansowym osób prywatnych oraz administracji
państwowej, rozpoczął działalność 1 października 1830 roku. W związku z wydarzeniami związanymi
z Powstaniem Listopadowym już w marcu 1831 roku, z powodu braku funduszy, instytucja faktycznie
przestała działać. W roku 1834 nastąpiła reaktywacja działalności. I tym razem wsparcia udzieliła administracja oraz osoby prywatne.
Zgodnie z zasadami organizacji i funkcjonowania Instytutu, mogli w nim przebywać ci chłopcy w wieku od 6 do 14 lat, którzy zostali zatrzymani przez policję za włóczęgostwo, żebractwo czy drobne kradzieże. Ośrodek przyjmował też tzw. dzieci zdemoralizowane, które zostały oddane tu przez własnych
rodziców czy opiekunów.

Do połowy XIX wieku siedziba instytucji zmieniała się przynajmniej dwukrotnie. Ostatecznie ulokowana została w Pałacu hrabiego Pusłowskiego na Mokotowie, gdzie działała od 1862 roku pod nazwą
Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci. Instytut przyjmował początkowo wyłącznie chłopców w wieku od
8 do 15 lat, którzy weszli w kolizję z prawem, ale również "dzieci nie występne, ile ubogie".
W czasie II Wojny Światowej dzięki poświęceniu pracowników, a szczególnie dyrektora Władysława Sali udało się wyprowadzić z warszawskiego getta około pięciuset żydowskich dzieci.
Instytut przetrwał do czasu Powstania Warszawskiego. Zniszczony przez hitlerowców, odbudowany
został w roku 1959. Od 1 stycznia 1968 roku w gmachu mieści się Młodzieżowy Dom Kultury.
Poniżej – fragment relacji dyrektora Władysława Sali:
„[...] Dzień następny witał nas słabszym ostrzałem i wiadomościami, w które nie bardzo chcieliśmy
wierzyć, że ludzie wywieszali białe flagi, że będzie kapitulacja. Uwierzyłem na własne oczy, gdy przed
domem Koseckiego, jedynym domem łączącym nas z wolnym Mokotowem, zobaczyłem Niemców
przeszukujących teren nas oddzielający. Wpadłem z tą wiadomością do kuchni, w której gotowało się
w dużych kotłach ostatnie pożywienie, zachowane troskliwie przez naszą intendentkę Janinę Sala na
ostatnią godzinę. Wezwałem do spokoju i wziąwszy pędzel w rękę wymalowałem na dykcie duży napis: WAISENHAUS (SIEROCINIEC). Nim zdążyłem go powiesić, ryknęły do mnie chrapliwe głosy:
„Rrraus, raus, raus!".
Wywołałem chłopców i personel z suteryn, ustawiłem wszystkich w szereg i tak jak mi wskazywała
ręka żandarma poprowadziłem ku ulicy, wzdłuż mogił, które jeszcze tak niedawno sami tu wznosiliśmy. Najmniejsza z nich należała do 10-letniego Józia Błaszczyka, którego rozerwał granat w chwili,
gdy wchodził po wodę do naszej studni na podwórzu.
Szedłem pierwszy prowadząc pod rękę dwie nasze córki - 10-letnią Danusię i 6-letnią Marysię, za nimi
parami szli chłopcy i personel. Pochód zamykała żona Janina, niosąc na rękach ciężko chorego syna.
Żandarmi prowadzili nas środkiem ulicy Puławskiej w stronę południową, pokrzykując według swego
zwyczaju, na co nasi chłopcy zupełnie nie zwracali uwagi, a nawet pomrukiwali sobie dosyć głośno:
„Myśmy przyszłością narodu". Niosłem w ręce duży słój z wodą i na grzbiecie plecak na marchew,
którą zamierzałem pobrać z naszej fermy ogrodniczej, znajdującej się niedaleko nas. Szliśmy strasznie
wolno, więc mogłem myśleć szybko: Co będzie? Czy tak jak z dziećmi Janusza Korczaka? Zbierałem
myśli do decyzji.”
Władysław Sala
pedagog, w latach 30. XX wieku był dyrektorem Instytutu Mokotowskiego w Warszawie, zakładu
opiekuńczo - wychowawczego dla chłopców, działającego od 1830 r. Placówka podlegała Miejskiemu
Wydziałowi Opieki Społecznej. W zakładzie sprawowanoopiekę nad dziećmi porzuconymi i zaniedbanymi oraz nad trudną młodzieżą. Żona Władysława, Janina, pracowała w Instytucie jako intendentka.
W chwili wybuchu II wojny światowej Instytut był w fazie prężnego rozwoju. Wprowadzano nowoczesne metody wychowawcze. We wrześniu 1939 budynki zakładu zostały znacząco zniszczone, ale wychowankowie kategorycznie odmówili opuszczenia placówki. Część zabudowy udało się odnowić
i doprowadzić do stanu użytkowania. Rozwinięto też przyzakładową farmę „Ksawerów”, na której

niektórzy wychowankowie placówki pracowali i mieszkali. Zarówno pracownicy Instytutu, jak i ich
podopieczni, angażowali się w działania konspiracyjne. Władysław Sala stanowczo sprzeciwiał się
wszelkim wrogim działaniom niemieckiego okupanta skierowanym przeciwko narodowi żydowskiemu
i już na początku wojny starał się pomagać Żydom. Początkowo pomocy udzielał dzieciom żydowskim
porzuconym na ulicach miasta, dając im schronienie w Instytucie lub kierując je do innych zakładów
opiekuńczych.
W 1942 r., kiedy było już jasne, że sytuacja ludności żydowskiej jest dramatyczna, Sala i jego współpracownicy podjęli decyzję o ratowaniu Żydów na szerszą skalę. Wzorem innych zakładów pracy,
wystąpili do władz niemieckich o zezwolenie na okresowe zatrudnienie 20-osobowej grupy Żydów na
terenie farmy „Ksawerów”. W ten sposób zamierzali pomóc w dostarczaniu żywności do getta.
W czerwcu 1942 r. Sala otrzymał zgodę na zatrudnienie 20 osób i przepustkę do getta, którą mogli
posługiwać się upoważnieni do tego pracownicy zakładu. To oni codziennie rano odbierali żydowskich
pracowników. Skład grupy ustalany był przez przedstawiciela gminy żydowskiej.
W relacji o pomocy udzielanej Żydom z getta Władysław Sala pisze: „Jaką korzyść przynosiła ta akcja?
Potrójną – 1) umożliwiała ludziom umęczonym nieludzkimi warunkami, panującymi w getcie, odpoczynek i pracę, w warunkach dosyć godnych bez poczucia zagrożenia, 2) zaopatrzenie się w produkty
wykupywane na fermie lub poza fermą, nawet z pobliskiej nielegalnej piekarni mieszczącej się
w Królikarni, 3) i co najważniejsze, oderwanie się od grupy na wolność, co oczywiście wymagało odpowiedniego ku temu przygotowaniu w terenie, względnie i osobistego ryzyka”.
Odbierając Żydów z getta, pracownicy Instytutu zawsze kwitowali wyjście 20 osób. W rzeczywistości
zabierali ze sobą nawet trzy raz więcej. Na farmie dochodziło do handlu wymiennego –Żydzi,
w zamian za wyniesione z getta przedmioty i odzież, otrzymywali chleb, masło, sery czy warzywa.
Przydzielana im praca była lekka, np. podlewanie lub zbieranie jarzyn. Po pracy Żydzi wracali do getta
odświeżeni i zaopatrzeni w żywność – zawsze tylko 20 osób. Reszta uciekała podczas drogi do pracy
lub z farmy, często z pomocą Sali i jego pracowników. Inni zostawali i ukrywali się na farmie.
Władysław Sala w swoich wspomnieniach pisze o znajomości z Januszem Korczakiem: „Chciałem
i mogłem ratować Janusza Korczaka. Gdy go w tej sprawie odwiedziłem pierwszy raz był bardzo zainteresowany możliwością ratunku poprzez naszą grupę roboczą, choćby tylko tych najstarszych wychowanków. Ale po powtórnym widzeniu był już całkiem zdeterminowany, oświadczając, że nie może
opuścić swych dzieci. »Zresztą – powiedział – może nie będzie tak źle«. Gdy wpadłem na teren jego
zakładu po raz trzeci już nikogo tam nie zastałem”.
Władysław Sala wraz ze swoimi współpracownikami i żoną uratował około 500 osób. Los większości
z nich nie jest znany.
Władysławowi i Janinie Salom w 1984 roku przyznano tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Przy ul. Puławskiej 148 ustawiono kamień upamiętniający ratowanie Żydów przez pracowników Instytutu Mokotowskiego.
Na podstawie: www.sprawiedliwi.org.pl oraz materiały Muzeum Historycznego m. st. Warszawy

Kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła
Miejsce dramatycznych walk

Kościół św. Michała Archanioła powstał w miejscu zniszczonego pod koniec II wojny światowej kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zbudowany w XIX w. kościół pod tym wezwaniem był pierwszą świątynia na Mokotowie. W połowie XIX w. Mokotów był podwarszawską wsią wchodzącą w skład parafii Św. Aleksandra w Warszawie. Animatorem budowy
kościoła w Mokotowie był ks. Jakub Falkowski (1774-1848) - ówczesny proboszcz par. św.
Aleksandra. Grunt ofiarował książę Michał Radziwiłł - właściciel Królikarni, a na czele komitetu budowy stanął Ksawery Pusłowski (1806-1884), który sfinansował częściowo koszty budowy. Ofiary złożyli także mieszkańcy Mokotowa, a między nimi Franciszek i Antoni Szustrowie zamieszkujący niedaleki pałacyk oraz Wojciech Gerson - później sławny malarz.
W czasie wojny i powstania warszawskiego kościół, lekko uszkodzony w 1939 r., dotrwał do
powstania warszawskiego (VIII-IX 1944 r.), które przyniosło zagładę tej pierwszej mokotowskiej świątyni - niemieckie pociski i bomby zamieniły ją w gruzy. Ocalały tylko: dzwonnica,
fronton i kaplica, a z elementów wyposażenia m.in. tabernakulum.
Okolice kościoła były miejscem dramatycznych walk powstańców z Niemcami: ulica Dolna
była „bramą” na Dolny Mokotów, Czerniaków, Sielce. W małym budynku, przylegającym do
skarpy (przed wojną była tu masarnia) powstańcy szukali schronienia, był tu punkt opatrunkowy. Zginęło tu wielu żołnierzy pułku Baszta oraz cywilnych mieszkańców Mokotowa. Wielu było ofiarami hitlerowskich snajperów.

W relacji Jerzego Romualda Grzelaka, który w czasie Powstania miał 9 lat, czytamy min.:
„Pewnego dnia jacyś panowie kazali mi stanąć na rogu Konduktorskiej, żeby kierować na
Belgijską 5, gdzie mieścił się sztab czy punkt zborny AK. Ponieważ doskonale znałem okolicę,
dostałem biało-czerwoną opaskę i przepustkę do swobodnego poruszania się w terenie. Zlecano mi przenoszenie listów, małych paczek, czasem były to lekarstwa, czasem amunicja (…).
Pewnego dnia spotkałem mojego trochę starszego kolegę Jureczka. Miałem już wtedy granat, lornetkę i hełm (pęknięty). W pewnym momencie ktoś krzyknął, że pali się Pałacyk Szustra. Jureczek chciał polecieć do gaszenia pożaru i poprosił, żebym mu pożyczył hełm. Odmówiłem mówiąc, że jest pęknięty. Poleciał bez hełmu. Niedługo po tym przynieśli go z raną postrzałową głowy. Chwilę później już nie żył. Do dziś nie mogę sobie darować, że nie pożyczyłem mu wtedy swojego hełmu.
Pod naszym balkonem (Belgijska 3) pochowano czterech moich starszych kolegów (14-16
lat).”
Jerzy Romuald Grzelak, jako były żołnierz Powstania, był po wojnie prześladowany przez UB,
min. za akcję ustawienia na rogu ul. Dolnej i ul. Puławskiej kamienia upamiętniającego poległych w tym miejscu powstańców.
Po ustaniu działań wojennych proboszcz ks. J. Szmigielski doprowadził do likwidacji ruin i
dobudował do zachowanego frontonu prowizoryczny budynek kościelny. W 1947 r. funkcję
proboszcza parafii objął ks. Stefan Piotrowski, przed którym stanęło trudne zadanie wybudowania nowej świątyni. Budowę rozpoczęto w sierpniu 1950 r., a 8 XII 1951 r. ks. Prymas
abp S. Wyszyński poświęcił kamień węgielny. Do 1959 r. wystawiono wschodnią część kościoła zawierającą prezbiterium, kaplicę, zakrystię i część naw. Poświęcił ją ks. Prymas kard. S.
Wyszyński w dniu 21 XI 1959 r.
Kościół św. Michała Archanioła był pierwszą świątynią katolicką, wzniesioną w powojennej
Warszawie – było to niesłychanie trudne ze względu na niechęć władz komunistycznych
wobec kościoła katolickiego.
Na podstawie: Mirecki J. (wstęp i opracowanie), Dzieci 44, Warszawa 2014

Ul. Dolna 43
Masarnia „Rowiński i Ruszkiewicz”, miejsce zaopatrzenia powstańców
Pod tym adresem rodzina Wojciecha
Rowińskiego prowadziła znaną przed
wojną masarnię "Rowiński i Ruszkiewicz". Nie ma się co dziwić, że ten
obiekt był mocno obstawiony przez
powstańców. W solidnej żelbetowej
kamienicy z kutą żelazną bramą było
mnóstwo żywności. Podczas Powstania
ukrywała się w niej rodzina Rowińskich.
Było w niej wyjątkowo bezpiecznie, bo
stacjonowała tam kompania K2 Zgrupowania Armii Krajowej "Granat".
Kiedy upadł Mokotów, rodzina Rowińskich wypędzona z budynku przy Dolnej
szła przez Okęcie do Pruszkowa. Tam u
kuzynostwa doczekali końca wojny.
Zakład przy Dolnej popadł w ruinę. Na
zachodniej elewacji budynku powstał w
ostatnim czasie mural upamiętniający
poległych powstańców.

Na podstawie: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/94270,kadry-z-okupowanej-warszawyodnalezione-w-pudelku-po-kawie,id,t.html?cookie=1

Ul. Belgijska
Wyjście z kanału i tablica Tchorka
Nazwa ulicy pochodzi od Belgijskiego Towarzystwa Akcyjnego Ruskiej Manufaktury, do którego należała fabryka filcu i kapeluszy znajdująca się przy tej ulicy.
Od roku 1895 pod numerem 7 działała fabryka Mokotowska Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna
Adolf Gąsecki i synowie, znana z wyrobu popularnego środka przeciwbólowego zwanego „kogutkiem”. Zakład funkcjonował do II wojny światowej. W 1944, w czasie Powstania warszawskiego, zabudowania fabryki zostały spalone – pisze o tym Jerzy R. Grzelak (Dzieci 44).

Dom numer 3 – tu mieszkała rodzina Jerzego Romualda Grzelaka; chłopiec ukrywał się tu z matką po
upadku powstania. Byli jednymi z tzw. „warszawskich robinsonów” – grupy około kilkuset ludzi, którzy po upadku powstania nadal ukrywali się w ruinach Warszawy, ryzykując życiem.
Dom numer 5 – jeden z punktów zbornych AK na Mokotowie.
3 sierpnia 1944 Niemcy dokonali na ulicy Belgijskiej masakry ludności cywilnej mordując kilkudziesięciu mieszkańców, co upamiętnia znajdująca się pod numerem 11 tablica. W gronie ofiar znalazły się
kobiety i dzieci.
Nieopodal właz do kanału, który był wykorzystywany przez powstańców. Pod koniec września przy
włazie pułapkę na wychodzących zastawili Niemcy. Aresztowanych przeprowadzono do obozu w
Pruszkowie.
Na podstawie: http://ahm.1944.pl/Teresa_Piatek/2?lang=en)

Ul. Puławska / róg Morskiego Oka
Domek Gotycki („Marsz Mokotowa”)
Marsz Mokotowa to nieformalny hymn dzielnicy Mokotów. Jest również oficjalnym hymnem Hufca
ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów od 1967 roku. Powstała 20 sierpnia 1944 r. Słowa
napisał Mirosław Jezierski (ps. „Karnisz”), a muzykę Jan Markowski (ps. „Krzysztof”).
Od 1969 roku rozbrzmiewa codziennie o godzinie 17.00 (na pamiątkę godziny "W" - czyli wybuchu
Powstania Warszawskiego) z wieży zegarowej Domku Gotyckiego. Sam Domek był niegdyś częścią
ogrodu Pałacyku Szustrów.
Nie grają nam surmy bojowe i werble do szturmu nie warczą,
Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą.
Niech płynie piosenka z barykad, wśród bloków, zaułków, ogrodów,
Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę przez cały Mokotów.
Ten pierwszy marsz ma dziwną moc,
Tak w piersiach gra, aż braknie tchu.
Czy słońca żar, czy chłodna noc,
Prowadzi nas pod ogniem z luf.
Ten pierwszy marsz, jak dzień po dniu,
W poszumie drzew i w sercach drży.
Bez zbędnych skarg i próżnych słów,
To nasza krew i czyjeś łzy.
Niech wiatr ją poniesie do miasta, jak żagiew płonącą i krwawą,
Niech nocą zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz płonąca Warszawo?
Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, w Alejach, gdzie bzy już nie kwitną,

Gdzie w twierdze zmieniły się domy, a serca z zapału nie stygną.
Ten pierwszy marsz ma dziwną moc,
Tak w piersiach gra, aż braknie tchu.
Czy słońca żar, czy chłodna noc,
Prowadzi nas pod ogniem z luf.
Ten pierwszy marsz niech dzień po dniu
W poszumie drzew i w sercach drży,
Bez zbędnych skarg i próżnych słów,
To Wolna Polsko jesteś Ty.

Ul. Smetany / na tyłach Dworkowej
Tablica Tchorka
W 1965 mieszkanka Mokotowa poinformowała tygodnik „Stolica”, iż w czasie powstania warszawskiego była świadkiem jak niemieccy żandarmi rozstrzelali grupkę małych dzieci na tyłach ul. Dworkowej. Owa informacja nie znajduje jednak potwierdzenia w aktach GKBZH, ani w publikacjach poświęconych powstaniu na Mokotowie. Zdaniem niektórych badaczy tablicę należy więc traktować
jako ogólny hołd dla dzieci Mokotowa, poległych i zamordowanych w czasie powstania warszawskiego.

Na podstawie: wikipedia.org

Ul. Dworkowa
Pomnik ku czci pomordowanych

Ewakuacja Mokotowa kanałami rozpoczęła się 26 września wieczorem. Po kilku godzinach nadszedł
jednak rozkaz powrotu na Mokotów. To zwiększyło jeszcze chaos w kanałach. 27 września powstańcy, umęczeni po koszmarnej wędrówce kanałami, omyłkowo zaczęli wychodzić włazami przy Dworkowej 3 i 5. Nad włazami stali Niemcy, jak pisze Lesław M. Bartelski, zabierali im zegarki i obrączki,
niszczyli dokumenty. Potem rozstrzelali stu dziewiętnastu powstańców, z których co najmniej połowy
nigdy nie udało się zidentyfikować. Masakrę zakończyło dopiero pojawienie się oficera Wehrmachtu z
rozkazem przerwania egzekucji.
Ofiary tego mordu upamiętnia pomnik z 1984 r.

Na podstawie: wikipedia.org oraz Przewodnika po powstańczej Warszawie

Ul. Puławska / róg Madalińskiego
Dom Wedla

Dom o wysokim standardzie postawiony przez właściciela fabryki słodyczy Jana Wedla w latach 19351936.
Podczas okupacji kamienica została zajęta przez niemieckich oficerów oraz agentów gestapo, dlatego
też budynki stały się ważnym celem już na początku powstania warszawskiego. Jeszcze przed Powstaniem stacjonowała tu jednostka niemiecka SS. Na dachu kamienicy Niemcy ustawili ciężki karabin maszynowy, skąd mogli prowadzić ostrzał aż po ul. Belwederską i Grottgera (pod skarpą).
Budynek jednak bezskutecznie próbowali zdobyć żołnierzy z kompanii O3 batalionu "Olza" pułku
"Baszta". Ostrzał prowadzony był m.in. z kamienicy Chowańczaka (wysoki budynek widoczny przy ul.
Puławskiej za Domkiem Gotyckim).
Do roku 2009 na elewacji widoczne były liczne ślady tamtego ostrzału. Obecnie elewacja jest odnowiona i brak na niej zachowanych zniszczeń z okresu powstania.
Na podstawie warszawa.wikia.com i Przewodnika po powstańczej Warszawie

Ul. Olesińska 5
Tablica Tchorka
Masakra na ulicy Olesińskiej – jedna z największych i najgłośniejszych zbrodni popełnionych przez Niemców na Mokotowie w czasie Powstania Warszawskiego. Ofiarą masakry padło od 100 do 200 cywilów –
mężczyzn, kobiet i dzieci – których w dniu 4 sierpnia 1944 niemieccy żandarmi stłoczyli w piwnicach domów przy ulicy Olesińskiej 5 i 7, po czym wymordowali za pomocą granatów.
4 sierpnia 1944 dowodzący siłami AK na Mokotowie podpułkownik Stanisław Kamiński „Daniel” postanowił podjąć ograniczone działania zaczepne, których celem było rozszerzenie terytorium znajdującego się
pod kontrolą powstańców. Wczesnym rankiem dwie kompanie pułku „Baszta” dokonały wypadu z ulicy
Odyńca na ulicę Różaną. Następnie kompania B1 przeprowadziła stamtąd uderzenie w kierunku gmachu
komendy żandarmerii znajdującego się przy ulicy Dworkowej. W pierwszej fazie natarcia żołnierzom AK
udało się zaskoczyć niemiecką placówkę przy ulicy Puławskiej, gdzie zdobyto ciężki karabin maszynowy
i 80 granatów. Dalszy atak w kierunku Dworkowej załamał się jednak pod silnym ogniem nieprzyjaciela.
Kompania poniosła ciężkie straty w ludziach - powstańcy wycofali się z powrotem na ulicę Odyńca.
Po odparciu polskiego ataku Niemcy postanowili zemścić się na ludności cywilnej. Niemcy i Ukraińcy szli
od bramy do bramy, wyważając zamknięte drzwi granatami. Pochwyconych cywilów wypędzali z mieszkań
na ulicę. Po chwili oficer SS rozkazał przeprowadzić pochwyconych cywilów na podwórza domów nr 5 i 7.
Następnie kilkuset Polaków zmuszono biciem i krzykiem do zejścia w sutereny i piwnice obu kamienic..
Gdy wszyscy Polacy znaleźli się w piwnicach Niemcy zaczęli spryskiwać najbliżej stojących łatwopalnym
płynem, a następnie wrzucać granaty przez okienka i z klatek schodowych. Na sam koniec zdetonowali
ładunki wybuchowe, co spowodowało częściowe zawalenie jednej z kamienic. Ogniem broni maszynowej
wybito tych, którzy przeżyli pierwszą fazę masakry i próbowali wydostać się z zamienionych w masowe
groby piwnic.
„Wyszliśmy przez bramę nie wiedząc, że na rogu ul. Dworkowej jest poczta zajęta przez Niemców. Niemcy
tam byli z karabinami maszynowymi. Kiedy przebiegaliśmy przez ulicę do swojego domu, to z karabinów
maszynowych wszystkich zastrzelili. Zginął, między innymi, mój dziadziuś, który trzymał mnie na rękach,
moja siostra, mój sąsiad” – relacja Jadwigi Szczęścik-Peruckiej.
Tego dnia na ulicy Olesińskiej Niemcy zamordowali od 100 do 200 polskich cywilów. Ocalałym z masakry,
w tym wielu rannym i poparzonym, udało się w większości przedostać na teren opanowany przez powstańców. Mord na ulicy Olesińskiej odbił się szerokim echem i wywarł przygnębiające wrażenie na ludności dzielnicy. Była to największa, obok masakry w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej, niemiecka zbrodnia
popełniona na Mokotowie w trakcie tłumienia powstania warszawskiego.
8 sierpnia 1944 żołnierze kompanii B1 z pułku AK „Baszta” przypadkowo schwytali na ulicy Szustra SSUntersturmführera Horsta Steina – volksdeutscha z Luksemburga służącego w 5. Dywizji Pancernej SS
„Wiking”. Jedna z polskich kobiet rozpoznała w nim oficera kierującego masakrą na ulicy Olesińskiej. To on
był tym młodym SS-manem, który rozkazał spędzić cywilów do piwnic i wymordować za pomocą granatów. Stein stanął przed powstańczym sądem polowym, który skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano.

Na podstawie: wikipedia.org

Ul. Narbutta 3a
Napis „MIN NIE MA”
Podpis jednego z saperów, którzy po roku 1945 sprawdzali ocalałe budynki. To świadectwo pierwszych chwil powrotu do „normalności” Polski, po sześciu latach morderczej walki o utrzymanie swoją
dopiero odzyskanej niepodległości.

Ul. Narbutta 22
Kamienica z okresu międzywojennego
Luksusowy dom zbudowany w latach 1937-1938 wg projektu Antoniego Jaworskiego, architekta i
urbanistę wykształconego na Politechnice Warszawskiej i w paryskiej szkole architektury. Był on
twórcą planów miasta-ogrodu Podkowy Leśnej z 1925 r. a także jednym z autorów planów regulacyjnych Żoliborza i miasta-ogrodu Czerniaków, zrealizowanego jedynie częściowo.
Inne jego projekty okresu międzywojennego to m.in. bardzo nowoczesny wówczas budynek YMCA
(obecnie siedziba Teatru Buffo) i budynek Banku Cukrownictwa przy ul. Karowej (obecnie siedziba
Domu Spotkań z Historią).
Kamienica została częściowo spalona podczas wojny. W latach 2013-2104 została starannie odremontowana. Zachwyca detalami, jakością wykończenia i harmonią proporcji. Do każdego mieszkania
prowadzi dwoje drzwi – główne, dwuskrzydłowe oraz obok nich kuchenne, węższe.
Na podstawie M. Stopa, J. Brykczyński „Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy”

Ul. Willowa 8/10
Kamienica z okresu międzywojennego
Wybudowana przez Spółdzielnię Pracowników Banku Rolnego w 1928 r. Zachowała się w bardzo dobrym stanie, przetrwały nawet oryginalne kabiny windowe. Dom należał do luksusowych, mieszkania
były przestronne, mniejsze 100-metrowe, większe 140-metrowe. Do wszystkich prowadziły dwie
klatki schodowe (frontowa i kuchenna).W kuchni był zsyp na śmieci, obok kuchni spiżarnie. Dom miał
własne centralne ogrzewanie i instalację gazową.
Kamienica zdobyła nagrodę w konkursie „Warszawa w kwiatach” zorganizowanym z inicjatywy prezydenta Starzyńskiego. Na wszystkich balkonach i w oknach stały skrzynki z identycznymi kwiatami.
W 1939 r. budynek nie ucierpiał. Wprowadzili się do niej Niemcy, zajmując trzy dolne piętra (wykwaterowano lokatorów na wyższe piętra). Wojnę przetrwał z niewielkimi stratami. Po 1945 na dolnych
piętrach znajdował się m.in. Urząd Stanu Cywilnego.
Kamienica nadal należy do spółdzielni, chociaż dziś jej nazwa to „Spółdzielnia BudowlanoMieszkaniowa ‘Wspólny Dom’”. Troszczy się o nią od 35 lat ten sam dozorca, pani Barbara Olszewska.
Na podstawie M. Stopa, J. Brykczyński „Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy”

Ul. Rakowiecka 37
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
2 sierpnia esesmani z koszar przy ul. Rakowieckiej (Stauferkaserne) rozstrzelali około 600 więźniów
osadzonych w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 37. W obliczu nieuchronnej śmierci
część więźniów stawiła esesmanom czynny opór, dzięki czemu kilkuset pensjonariuszom udało się
uciec i przedostać na teren opanowany przez powstańców.
na podstawie wikipedia.org
Podczas okupacji „Rakowiecka” pozostała więzieniem kryminalnym, podlegając Ministerstwu Sprawiedliwości III Rzeszy, a nie Sicherheitspolizei (Policji Bezpieczeństwa), tak jak Pawiak. Pracowało tu
wielu Polaków, a wśród więźniów byli też Niemcy. Podczas pacyfikacji oddziału dla szczególnie niebezpiecznych więźniów Niemcy napotkali na opór. Część osadzonych zdołała uciec. Dwóch z nich
dostało się do oddziału porucznika Aleksandra Tyszkiewicza „Górala”, ale nie byli szczególnie przydatni (jeden z nich większość czasu spędził w areszcie oddziału).
W okresie PRLu władze zapełniły więzienie członkami podziemnych organizacji niepodległościowych i
żołnierzami rozwiązanej w styczniu 1945 r. Armii Krajowej. Powstańcy stanowili wśród nich nieliczną
grupę. W pierwszych latach komunistycznych rządów zgładzono w murach Rakowieckiej około 350
osób, wśród nich generała Augusta Emila Fieldorfa (ps. „Nil”), zastępcę komendanta AK, nieakceptującego powojennego ładu i związanego ze środowiskiem tzw. Żołnierzy wyklętych, którzy uznawali, że
okupacja Polski (tym razem radziecka) nie zakończyła się w maju 1945 r. Fieldorf został osądzony w
tajnym procesie pod przewodnictwem sądzi Marii Gurowskiej i skazany na śmierć. Stracono go w
lutym 1953 r. przez powieszenie, co było szczególnym wyrazem pogardy ze strony władzy ludowej.
Wielu więźniów było także torturowanych w celu wymuszenia informacji o innych ukrywających się
byłych członkach AK. Zdarzało się także, że w jednej celi specjalnie umieszczano niemieckich zbrodniarzy wojennych z tymi, którzy walczyli o wolność Polski.
Na podstawie Przewodnika po powstańczej Warszawie

Al. Niepodległości 159
Dom Janka Bytnara (ps. „Rudy”)
Jan Bytnar (ps. „Rudy”) – harcmistrz i legendarny
bojownik Szarych Szeregów – już w wieku 12 lat
wstąpił do drużyny harcerskiej. W Warszawie mieszkał z rodzicami od 1925 roku. Bytnarowie mieszkali
w domu przy al. Niepodległości 159 (wówczas Włodarzewska). Ich mieszkanie przez cały okres okupacji, aż do aresztowania „Rudego” w 1943 roku, było
nie tylko rodzinnym domem, ale też ważną konspiracyjną komórką, czyli miejscem tajnych spotkań albo
przetrzymywania tajnych materiałów.
Jak wspominał harcmistrz Jan Rolewicz (ps. „Rafał”):
„Janek Bytnar brał udział w ponad 70 akcjach małego sabotażu. Jedną z pierwszych jego akcji było wykonanie napisu na murze koszar lotniczych przy. ul.
Rakowieckiej: „Tylko świnie siedzą w kinie” (autorem
tego dwuwiersza był Aleksander Kamiński). „Rudy” uzupełnił dodatkowo napis rysunkiem dwóch
świń siedzących w krzesłach. Ponieważ „Rudy” zrobił to z talentem, warszawska publiczność wyrażała
głoś-no swe uznanie konspiracyjnemu rysownikowi. Zasłynął również jako twórca rysunku żółwia,
którego znak na murach miasta przypominał Polakom, że nie należy się wysilać ani spieszyć w pracy
dla okupanta. Potem przyszły następne osiągnięcia”.
„W 1941 r. w okupacyjnej Warszawie hitlerowcy uruchomili specjalne sklepy wędliniarskie dla Niemców znanej firmy Wohlfartha. Dla wygłodzonej ludności była to prowokacja: za witrynami stosy kiełbas, szynek, polędwicy, a na kartki dla Polaków od czasu do czasu 100 gram mięsa. W tej sytuacji
„Zośka” i „Rudy” wpadli na pomysł przeprowadzenia akcji „zagazowania” kilku sklepów. W krótkim
czasie przygotowali kilka probówek gazowych z lontem produkcji Jana Błońskiego, ps. „Sum”, „Nowak” (trafił do „Szarych Szeregów” z rozbitego PLAN-u) oraz kłódkę samo-zatrzaskującą się i udali się
którejś soboty do reprezentacyjnego sklepu Wohlfartha na Nowym Świecie. Było południe, w sklepie
tłok jak rzadko kiedy. „Zośka” zapalił lont, wszedł do sklepu i przepychając się wśród Niemców położył ładunek na ladzie. Szybko wycofał się, zanim Niemcy zdołali się zorientować, o co chodzi. Zadaniem „Rudego” było zamknięcie drzwi i założenie kłódki na zewnątrz. Ale tego dnia „Rudy” miał pecha. Kłódka okazała się za mała! Przez chwilę szamotał się z nią bezskutecznie. Tymczasem probówka
z gazem wybuchła i duszący dym zaczął rozchodzić się po sklepie powodując panikę. Również na ulicy
zaczęli się gromadzić ludzie zwabieni tumultem powstałym w sklepie. Zbliżał się policjant. „Rudy” w
porę ostrzeżony zdołał zbiec.”
Uczestniczył też razem ze swoim najbliższym przyjacielem „Zośką” w bardziej znaczących akcjach –
między innymi w wysadzaniu niemieckich pociągów wiozących transporty broni dla armii.

To właśnie z tego mieszkania Gestapo wywlekło Janka Bytnara i jego ojca. Zostali aresztowani 23
marca 1943 r. Wtedy w piwnicy budynku Niemcy znaleźli wiele materiałów polskiego podziemia,
wbrew zasadom konspiracji niezniszczonych bądź usuniętych na czas przez żołnierzy AK.
„Rudy” został odbity przez Grupy Szturmowe trzy dni później, 26 marca, podczas akcji pod Arsenałem. Zmarł 30 marca. Mimo brutalnych tortur w śledztwie nie wydał nikogo. Pośmiertnie został mianowany harcmistrzem, a następnie podporucznikiem Armii Krajowej i odznaczony Krzyżem Walecznych.

Na podstawie: http://mojmokotow.wordpress.com/2012/09/12/jan-bytnar-rudy/ oraz
http://www.zw.com.pl/artykul/380271.html

Ul. Ligocka
Swastyka „Rudego”
Badacze wojennej Warszawy twierdzą, że to bezcenny autentyk z czasów okupacji. Nie wykluczają, że
namalował go Jan Bytnar (ps. "Rudy"). Tak twierdziła także jego matka.
Na podstawie: http://www.1944.pl/o_muzeum/news/relikt_malego_sabotazu

Al. Niepodległości / róg Dąbrowskiego
Miejsce zamieszkania Stefana Starzyńskiego
Aleja Niepodległości powstała w latach 30 XX wieku, a ostateczne prace zakończono w 1938. Rozpoczyna się przy dawnym Dworcu Południowym u zbiegu z aleją Wilanowską, a kończy przy ulicy Koszykowej. To główna arteria Mokotowa, która miała być częścią trasy N-S, wytyczonej w okresie międzywojennym. Aby nadać ulicy reprezentacyjny charakter – budowano tu wiele ważnych budynków
użyteczności publicznej. Rozbudowa tej trasy była częścią planów modernizacji Warszawy, o której
marzył prezydent Stefan Starzyński.
Prezydent Warszawy, który był prezesem Koła Przyjaciół Mokotowa, w latach 30. mieszkał w domu
na rogu Alei Niepodległości i ul. Szustra (dzisiaj Dąbrowskiego) – podkreślał w ten sposób swoje
związki z nową dzielnicą, jaką był Mokotów (przez złośliwych nazywany wówczas Wygwizdowem…).

Prezydent Stefan Starzyński był prezydentem Warszawy od 1934 roku. Miał
wspaniałą wizję miasta,
jako stolicy niepodległej
Polski. Plan zakładał m.in.
budowę tzw. Dzielnicy
Reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego, rozbudowę Mokotowa, budowę
ośrodka sportowo - rekreacyjnego w dzielnicy siekierkowsko - czerniakowskiej, planowanego z myślą
o zorganizowaniu w Warszawie igrzysk olimpijskich w latach pięćdziesiątych. Na rok 1944 Starzyński
planował zorganizowanie w Warszawie światowej wystawy przemysłowej na cześć 25-lecia odzyskania niepodległości (wystawa miała być zorganizowana w rejonie obecnego stadionu Narodowego).
Plany pokrzyżował wybuch wojny. Jego pomysłem była budowa trasy N-S, której częścią jest Aleja
Niepodległości oraz bezpośrednie połączenie Woli z Pragą tunelem pod Ogrodem Saskim, placem
Piłsudskiego, wiaduktem i nowym mostem na przedłużeniu ul. Karowej. Mówił także o budowie metra.
W ciągu pięciu lat rządów Stefana Starzyńskiego udało się m.in. zbudować bardzo wiele domów
mieszkalnych, szkół, Muzeum Narodowe, odremontować kilka szpitali, otworzyć muzeum na Zamku
Królewskim. Po wybuchu wojny prezydent Starzyński odmówił ewakuacji z Warszawy i pomagał zorganizować się ludziom, którzy chcieli bronić miasta. Podtrzymywał ducha oporu ludności żarliwymi
przemówieniami radiowymi. Zachowało się nagranie, w którym wypowiedział pamiętne słowa:
„Chciałem, by Warszawa była wielka (…) I dziś widzę ją wielką…”. Po kapitulacji Warszawy był współtwórcą struktury administracji podziemnej. Został aresztowany przez Niemców 27 października 1939
w ratuszu, osadzony w Areszcie Centralnym w Warszawie, a następnie przewieziony na Pawiak. Zginął rozstrzelany przez Gestapo w grudniu 1939 r. Nie doczekał wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na podstawie: www.dzieje.pl oraz wikipedia.org

Ul. Wiktorska 17
Kamienica Józefa Kamlera
Właściciel kamienicy był założycielem firmy zajmującej się m.in. kanalizacją Warszawy. W budynku
mieszkała cała rodzina Kamlerów (Józef Kamler, jego głuchoniema siostra, jego syn z żoną i dwóch
wnuków). W czasie Powstania w suterenie mieścił się schron, ale sam Józef Kamler nie opuszczał
swojego mieszkania na parterze. W suterenie chronili się także inni ludzie, którym Kamler dostarczał
pożywienia. W poniedziałek 25 września 1944 r. o ósmej rano w budynek trafił pocisk rakietowy,

tzw. „krowa”. Zginęło bardzo wielu ludzi, którzy schronili się w suterenie, zwłaszcza od strony ul.
Wiktorskiej. Sam właściciel budynku, który do schronu nie zszedł, nie poniósł szwanku.
Po wojnie Józef Kamler odbudował kamienicę i reaktywował firmę, ale władze komunistyczne odebrały mu majątek, a nawet na krótko uwięziły pod wymyślonym pretekstem. W rezultacie Kamler
przeniósł się do mieszkania w budynku, który sam wybudował w 1930 r. przy ul. Dożynkowej (d. Misyjnej) jako prezent ślubny dla swojej córki.

Na podstawie Przewodnika po powstańczej Warszawie
Więcej informacji o Józefie Kamlerze, jego rodzinie, firmie i kamienicy na Mokotowie:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11782060/wiktorska.zip

Ul. Wiktorska / róg Bałuckiego
Właz do kanału
Tym włazem wychodzili z kanału powstańcy wycofujący się z Czerniakowa.
Było ich trzydziestu czterech. Do kanałów weszli jedynym włazem na Czerniakowie przy ul. Zagórnej /
róg Czerniakowskiej (w okolicy kościoła na Solcu, rejon obecnego Torwaru), a zatem w odległości
przeszło 3 km w linii prostej. Ich marsz kanałami trwał 7 godzin. Mieli tylko jedną latarkę.
Na podstawie Przewodnika po powstańczej Warszawie

Ul. Bałuckiego
Kapitulacja Mokotowa
W jednym z domów przy Bałuckiego mieściła się komenda Batalionu „Bałtyk”. 27 września o godzinie
10 odbyła się narada dowódców jednostek walczących jeszcze na Mokotowie, na której podjęto decyzję o kapitulacji dzielnicy. Po zakończeniu narady z budynku wyszło trzech wysłanników z białymi
chorągwiami.
Antoni Nocen wspominał:
„Idą Racławicką ku Fortowi Mokotów. Artyleria bije nieustannie i ze wszystkich stron słychać warkot
zbliżających się czołgów. Przy Bałuckiego w tym czasie zbierały się niedobitki oddziałów. Czujki pozostawione są w ogrodzie koło Misyjnej i Racławickiej. Panuje pewien rozgardiasz i niepewność sytuacji.
(…) Podchorąży Włodzimierz Gołaszewski „Szary” siedzi w piwnicy. Podszedłem do niego. Łzy jak
dziecku spływają mu po policzkach.

Wysyłamy jednego ze strzelców, dobrze mówiącego po niemiecku. Idzie ze szczotką do zamiatania
z zawieszonym białym prześcieradłem. Idzie do esesmanów stojących niedaleko przy czołgach. Po
paru minutach wraca. – ‘Mówią, że mamy zaraz wyjść i rzucić broń na stertę.’ (…)
Niemcy pytają, gdzie schowaliśmy karabiny naszych strzelców wyborowych z wmontowanymi lunetkami, które tak dały im się we znaki. Nie wierzą że takich w ogóle nie mieliśmy. (…)
Artyleria przestała bić i w górę wylatują tylko barwne rakiety. Po raz pierwszy od dwóch miesięcy
zapada absolutna, bolesna cisza.”
Na podstawie Przewodnika po powstańczej Warszawie

Ul. Bałuckiego 35
Szpital powstańczy
Kamienica powstała około 1932 r. jako
modernistyczna. Podczas powstania
warszawskiego w kamienicy mieścił się
szpital powstańczy oraz punkt oporu
powstańców, o czym informuje umieszczona na froncie tablica. W wyniku walk
kamienica została znacznie uszkodzona,
z budynku ocalało I piętro i lokal nr 12
na II piętrze z drabiną zamiast zburzonych schodów.
Powojenna odbudowa pozwoliła na inny,
niż na ocalałych piętrach, rozkład mieszkań – początkowo wszystkie były dwupokojowe z balkonem, dużą kuchnią (kuchnia węglowa, stylowe
piece kaflowe) i łazienką, odbudowane po wojnie piętra mieszczą, także kawalerkę i lokale trzypokojowe, dzięki możliwości innego ustawienia ścian. Na cegłach w piwnicy można odczytać sygnaturę
Lessel.
W budynku od wojny aż do śmierci dnia 4 października 1967 r. mieszkał książę Janusz Radziwiłł (lokal
nr 9) oraz rodzina słynnych warszawskich lekarzy. Strych nadbudowano w latach 80. XX wieku.
Na podstawie warszawa.wikia.org

Ul. Kazimierzowska / róg Madalińskiego
miejsce pamięci kompanii K-2 Pułku AK Baszta
Na przeciwległym narożniku mieścił się zakład - dom zakonny ss. Elżbietanek, zbombardowany
w dniach powstania - w trakcie bombardowania zginęło tam wielu ludzi.
Na podstawie http://sciaga.pl/tekst/56237-57miejsca_walk_na_mokotowie_podczas_powstania_warszawskiego

Al. Niepodległości / róg Racławickiej
Tablica ku czci żołnierzy pułku „Baszta”
W 1939 linia obrony miasta biegła od Pola Mokotowskiego do Parku Dreszera wzdłuż alei Niepodległości oraz przy Wawelskiej. W 1944 aleja ponownie stała się granicą — pomiędzy Odyńca, Puławską
i Woronicza bronił się pułk Baszta aż do 27 września. Przypomina o tym tablica wmurowana na szybie windowym stacji metra Racławicka.

Al. Niepodległości / róg Odyńca
Tablica Tchorka
Tablica upamiętnia zacięte walki toczone podczas powstania warszawskiego w obronie tzw. reduty
„Alkazar”. Dwa niewykończone domy przy skrzyżowaniu ul. Odyńca i al. Niepodległości („Alkazar I”
i „Alkazar II”) były bronione przez żołnierzy kompanii O 1 pułku AK „Baszta” do 25 września 1944.
Na podstawie wikipedia.org

Ul. Goszczyńskiego 1
Szpital ss. Elżbietanek
Budynek dawnego Szpitala Sióstr Elżbietanek został wzniesiony w latach 1929-1931 staraniem Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety jako szpital pod wezwaniem św. Antoniego. Ówczesna nazwa szpitala
wpisuje się w historię misyjnej działalności Sióstr Elżbietanek na rzecz niesienia pomocy chorym.
Jej początek wiąże się z działalnością hrabiny Julii Aleksandrowicz, która pod wpływem osobistych
przeżyć postanowiła poświęcić się niesieniu pomocy chorym. Zdobyła wykształcenie pielęgniarskie
w Wiedniu i Berlinie, a po powrocie do Warszawy postanowiła stworzyć własny szpital. Z jej inicjatywy powstało w 1902 roku w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Chorymi Pozaszpitalnymi pod wezwaniem św. Antoniego.
Dzięki darowiznom i datkom zakupiło w 1908 roku budynek przy ul. Topiel 14, w którym urządzono
szpital pod wezwaniem św. Antoniego. Hrabina Julia Aleksandrowicz do pracy w tym szpitalu sprowadziła z Poznania w roku 1922 pierwsze siostry elżbietanki. To one, a zwłaszcza matka przełożona
Ludwika Opertowska, wystąpiła z ideą budowy nowego szpitala w roku 1928. W tym celu Zgromadzenie zakupiło plac na Mokotowie przy ul. Goszczyńskiego. Budowę szpitala ukończono w 1931 roku. Wzniesiony czteropiętrowy gmach posiadał oddziały: wewnętrzny, chirurgię, laryngologię, ginekologię i okulistykę.

Budynek szpitala w okresie międzywojennym

W okresie okupacji niemieckiej szpital funkcjonował jako placówka cywilna pod zarządem niemieckim. Po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku szpital w 90 procentach został zniszczony przez
Niemców, a siostry elżbietanki wywiezione do obozu w Pruszkowie.
Przed wybuchem Powstania, 28 lipca, Niemcy ewakuowali szpital. W pierwszych godzinach Powstania został on zajęty przez oddziały pułku "Baszta". Cały ciężar pomocy rannym wzięła na siebie służba
zdrowia "Baszty" i sanitariatu pułkowego. Ulokowano w nim szefostwo sanitarne Obwodu. Szefem
Obwodu był ppłk prof. Edward Loth ps. "Gozdawa". Wobec dużego napływu rannych utworzono kilka
polowych filii szpitala, przy ul. Pielickiej, Lenartowicza i Puławskiej, łącznie na ok. 200 łóżek.
Od 13 sierpnia szpital zaczął być systematycznie ostrzeliwany z ciężkiej artylerii. Rannych zniesiono na
niższe kondygnacje i założono nową filę szpitala przy ul. Malczewskiego. Ciężkie bombardowania
i ostrzał artyleryjski miały miejsce 20 sierpnia. 29 sierpnia, mimo oznakowania szpitala flagami Czerwonego Krzyża, został on ostrzelany przez czołgi i bombardowany z powietrza. Piloci ostrzeliwali
z broni pokładowej personel i powstańców wynoszących rannych z budynku. Tego dnia zginęło kilkadziesiąt osób. Uratowanych umieszczono w gmachu sióstr franciszkanek przy ul. Misyjnej 7 (obecnie Racławicka 14). Szpital działał do końca obrony Mokotowa. W ruinach szpitala, w niezawalonych
piwnicach urządzono punkt opatrunkowy. 25 września Niemcy zajęli ruiny szpitala wraz z sąsiednimi
pomieszczeniami przepełnionymi rannymi.

Na podstawie http://www.szpitale1944.pl/i/150,szpital-ss-elzbietanek oraz
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/sanitariat_09.html
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