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1 sierpnia 
  Z Warszawy do Wrocławia, czyli rzecz  

o Powstańcach Warszawskich

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

„Powstanie Warszawskie zakończyło się dla mnie,  
jak dla setek innych warszawiaków, wywiezieniem 
z Warszawy na przymusowe roboty do Niemiec. 
17 września zapakowano mnie do wagonu towa-
rowego, zaplombowanego i zaopatrzonego w na- 
klejkę »Richtung Breslau«” – wspominał Tadeusz  

Jarmicki – żołnierz AK, który w czasie wojny or- 

ganizował składnicę wydawnictw szkoleniowo-

-wojskowych, w tym map, na potrzeby ruchu  

oporu. Ze zrujnowanej i zniszczonej Warszawy, 

tak jak wielu powstańców, wbrew swojej woli  

dotarł do nieznanego sobie miasta – do Wroc-

ławia, który wówczas wojną był jeszcze niemal  

niedotknięty, jednak działały tu już cztery filie  

KL Gross-Rosen i inne obozy pracy przymu-

sowej, w których osadzano powstańców. „Do 
Wrocławia przywieziony zostałem wraz z wieloma 
warszawiakami, w tym również z powstańcami, 
z obozu pruszkowskiego w pierwszych dniach 
października 1944 r.” – wspominał Edmund Jaxa-

-Nagrodzki, członek Szarych Szeregów i AK,  

podchorąży-plutonowy w Powstaniu Warszaw-

skim. „Pięćdziesiąt lat minęło od chwili, gdy po  
upadku Powstania Warszawskiego Niemcy wygar-
nęli mnie z całą moją rodziną z gruzów Warszawy 
i przywieźli w zadrutowanych wagonach towa-
rowych na roboty przymusowe do Wrocławia. 
Pamiętny dzień 5 października 1944 r.” – pisała  

w 1994 r. Magdalena Borzym-Jonkisz, członki- 

ni Szarych Szeregów, łączniczka biorąca udział  

Myśleli, że walka będzie trwała tylko kilka dni. Trwała 63. Niektórych wprost  
z powstania, jeszcze w jego trakcie, przewieziono do Breslau do obozów pracy 
przymusowej, inni w powojennej Warszawie nie mogli się odnaleźć i z własnej woli 
trafili do polskiego już Wrocławia. Powstańcy Warszawscy we Wrocławiu. Szacuje 
się, że mogło ich tu trafić nawet kilka tysięcy, a po wojnie na stałe osiedliło się 
ok. 300, spośród których do dziś żyje zaledwie 14 w tym 3 należących do Szarych 
Szeregów. W Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego im wszystkim 
oddajemy hołd, gratulując bohaterstwa w boju i późniejszym życiu, a przy okazji 

krótko przypominamy drogi, które zawiodły ich do stolicy Dolnego Śląska.

Polskie i niemieckie straty w Powstaniu Warszawskim. 
Infografika opracowana przez portal historyczny dzieje.pl
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w powstańczych walkach początkowo z bronią  

w ręce, a potem jako sanitariuszka. „Po załama-
niu się powstania na Woli Niemcy zgarnęli mnie 
wraz z dużą grupą moich kolegów. Nie mieliśmy  
już ani jednego naboju, dalszy opór nie miał żad- 
nych szans […]. Byliśmy pełni najgorszych prze-
czuć” – relacjonował inny powstaniec edward 

Pałczyński, który z Warszawy poprzez obóz 

w Pruszkowie trafił do najpierw do Oleśnicy, 

a potem do wrocławskiej filii KL Gross-Rosen  

utworzonej na terenach Famo-Werke (powo-

jenny Dolmel). Tam odnalazł matkę, babcię oraz  

siostrę, które trafiły do obozu razem z innymi 

cywilnymi mieszkańcami Warszawy. Po ewaku-

acji obozu rodzina została rozproszona i po za- 

jęciu Wrocławia przez Armię Czerwoną każdy 

na własną rękę próbował wrócić do Warszawy. 

Pałczyński wspominał: „Najbliższym pociągiem 
dojechałem do Skierniewic, a stamtąd dotarłem 

jakoś do zrujnowanej Warszawy. Cała rodzina 
odnalazła się w Wesołej koło Rembertowa. Ale 
w Warszawie nie widzieliśmy już przyszłości 
dla siebie. Po burzliwej naradzie rodzinnej zde-
cydowaliśmy się wszyscy na wyjazd na Ziemie 
Odzyskane. I tak zostałem wrocławianinem”.

Przykład Pełczyńskiego, to tylko jeden z wielu, 

byli bowiem tacy, którzy po wojennej tułaczce 

próbowali ułożyć sobie życie w Warszawie, ale 

widząc, co po wojnie pozostało z ich miasta, 

decydowali się na opuszczenie stolicy już na 

zawsze. Byli też tacy, jak np. Edmund Jaxa- 

-Nagrodzki, którzy mimo wszystko chcieli po- 

zostać w stolicy, ale inne okoliczności, np. 

polityczne, sprawiły, że musieli ją opuścić i po- 

stanowili osiąść w mieście, w którym spędzili 

część wojny. Jaxa-Nagrodzki, który tak jak wie- 

lu innych warszawiaków ułożył sobie nowe 

Spotkanie wrocławskiego Klubu Powstańców Warszawskich, 24 lipca 2018 r.,  
fot. zbiory Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego



3

życie we Wrocławiu i przez wiele lat był radcą 

prawnym w Elwro, aktywnie działał też w „So- 

lidarności”, za co w czasie stanu wojennego zo- 

stał internowany, wspominał: „Byłem jedynym 
Polakiem, który 7 maja 1945 r. (poniedziałek) 
przeszedł po wielu przygodach przez linię fron- 
tu i już 9 maja 1945 r. był w Warszawie na 
manifestacji zorganizowanej z okazji zwycięstwa 
nad Niemcami. Po kilku aresztowaniach w maju 
1945 r. przez UB, w pierwszych dniach czerwca 
przyjechałem do Wrocławia”.

Ci z osadzonych w obozach pracy powstań-

ców, którym dane było przeżyć fanatyczną 

obronę Festung Breslau i doczekali objęcia 

Wrocławia przez polską administrację, mieli do 

podjęcia trudną decyzję. Niektórzy nawet nie 

decydowali się na powrót do Warszawy, tylko 

od razu podejmowali decyzję o osiedleniu się  

w nowym miejscu. „Ponieważ nie miałem do kogo 
i do czego w Warszawie wracać, postanowiłem 
pozostać we Wrocławiu i czekać, co przyniesie 
los” – wspominał Tadeusz Jarmicki, który  

z Wrocławiem związał się już do końca życia, 

organizując tu od podstaw ruch księgarski. 

Takich historii jest wiele. W biografiach po- 

wojennych wrocławian niejednokrotnie poja-

wia się wątek działalności w Armii Krajowej,  

a także udział w Powstaniu Warszawskim. Nie 

wszyscy powstańcy docierali tu jednak wprost 

z Warszawy do obozów pracy przymusowej. 

Po upadku powstania dla wielu z nich zaczął 

się trudny okres tułaczki. Chcieli w ten sposób  

uniknąć zatrzymania i wywiezienia do Niemiec.  

Takie masowe transporty nie tylko powstań 

ców, ale i ludności cywilnej Warszawy, zaczęły 

się już w sierpniu 1944 r. Powstańcy ukrywali 

się u rodziny, znajomych lub przypadkowych 

osób na terenie całej Polski. Zdarzało się, że 

ci, którzy zostali jednak zatrzymali, uciekali  

z transportów i tułali się po Polsce, by osta-

tecznie trafić do Wrocławia, jak np. Maria 

Urbaniec-Downarowicz, łączniczka słynnego 

batalionu „Zośka”. „Wrocław po wojnie był mia-
stem, do którego przyjechali ludzie z całej Polski. 

Identyfikowałam się z nimi […]. Dość szybko 
zorientowałam się, że we Wrocławiu mieszkają 
Zośkowcy” – opowiadała w 2010 r. Krzysztofo- 

wi Kunertowi, który zbierał wówczas relacje 

powstańców warszawskich osiadłych we Wroc-

ławiu. Stanisław Wołczaski, jako 14-letni chło-

piec będący w powstaniu kolporterem prasy 

Komendy Sił Zbrojnych w Kraju, do Wrocławia 

trafił przez Kielce, ale nie z własnej woli. Jego 

matka otrzymała przydział pracy we Wrocławiu, 

dlatego sprowadziła się tu wraz z całą rodziną. 

Inna uczestniczka powstania, Jadwiga Wolf- 

-Wronka, sanitariuszka w batalionie „Baszta”, 

po ucieczce z transportu do Niemiec, do Wroc-

ławia trafiła przez Kraków. Tam odnalazł ją 

jeden z kolegów z powstania. „Został nawet 
moim mężem. Przyjechałam z nim do Wrocławia” 

– wspominała.  

Niektórych powstańców powojenna zawieru-

cha wyprowadziła poza granice kraju, m.in. na  

Wyspy Brytyjskie, jak np. Marcina Dobrzyń-

skiego, który uciekł z niewoli niemieckiej, 

przedostał się do Włoch, gdzie jako żołnierz 

2. Brygady Pancernej brał udział w walkach  

o Bolonię. Ewakuowany do Anglii, postanowił 

wraz z rodziną osiedlić się we Wrocławiu.

Wielu powstańców nie chciało wracać do War-

szawy, bo „bali się wspomnień i ruin”, jak o swoich 

rodzicach i sobie mówiła Irena Niezgodzka- 

-Kozłowska, w postaniu biorąca udział jako sa- 

nitariuszka w czołówce sanitarnej „Rola” przy-

porządkowanej do jednego z warszawskich szpi- 

tali. Zniszczony w znacznym stopniu Wrocław 

był miastem ruin, tak jak i Warszawa, ale te 

wrocławskie „mniej bolały”, jak mówili. „W znisz-
czonym Wrocławiu było coś znajomego. I jeszcze 
ten blask słońca, który towarzyszył nam pod-
czas powstania” – wspominała Zofia Dillenius, 

łączniczka w pułku „Baszta”. 

Wrocław był w tym czasie miastem, w którym 

stosunkowo szybko odradzało się życie. Tu 

powstawały uczelnie, tu odbudowywane i uru-

chamiane były zakłady przemysłowe, tu także 
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nikt nie czuł się obco wśród swoich, bowiem 

każdy był tu obcy, każdy był przybyszem, dla  

każdego było to obce – jak mówiono „ponie-

mieckie” – miasto, w którym każdy musiał się 

jakoś odnaleźć. 

W powojennej rzeczywistości powstańcom nie  

było łatwo odnaleźć innych powstańców. Uwa- 

żani za elitę Armii Krajowej, przez szereg lat  

w okresie PRL traktowani byli jako wróg pu- 

bliczny numer jeden, dlatego ze swoich życiory- 

sów musieli wymazać działalność konspiracyjną,  

walkę na partyzanckich szlakach oraz udział  

w Powstaniu Warszawskim. O powstańczej 

przeszłości nie rozmawiali w swoich nowych 

środowiskach, w tym na uczelnianych koryta- 

rzach. Zofia Dillenius, która w 1948 r. rozpo- 

częła studia z zakresu historii sztuki, wspo-

minała: „Nie bardzo się tym faktem chwaliłam. 
Nie wiadomo było, jacy są koledzy i koleżanki. 
Zaczynał się przecież czas stalinowskiego terroru. 
Później okazało się, że wśród nas nie było żadne- 
go partyjnego działacza”. 

Większość powstańców przez całe dorosłe 

życie była aktywna zawodowo. Osoby z po- 

wstańczą przeszłością znalazły się wśród ka- 

dry naukowej Uniwersytetu i Politechniki we  

Wrocławiu, wśród pracowników różnych du- 

żych zakładów przemysłowych, jak np. Pafa-

wag, Dolmel, Elwro czy Archimedes, znaleźli 

także zatrudnienie w pomniejszych zakładach 

czy rozmaitych instytucjach. Niektórzy mieli 

problem z podjęciem studiów czy pracy, gdyż 

ich powstańcze zaangażowanie było znane  

i nie łatwo było je ukryć. Marcin Dobrzyński, 

strzelec w samodzielnym plutonie „Grochów 

694”, walczący m.in. na Pradze oraz Mokoto-

wie, w rozmowie z Krzysztofem Kunertem 

w 2010 r. mówił: „Uświadamiał mnie jeden 
z kolegów z Wysp, że nie powinienem pisać, 
gdzie byłem i co robiłem w czasie wojny. »Jak 
napiszesz, że jesteś od Andersa, nie dostaniesz 
nigdzie roboty« – tłumaczył. Z drugiej strony, 
jak nie napisało się prawdy, można było pójść  
do więzienia. Dłuższy czas pozostawałem więc  
na utrzymaniu rodziców”. 

Po 1946 r. z uwagi na swoją przeszłość i strach 

przed komunistycznymi represjami powstańcy 

starali się nie podejmować aktywności społecz-

nej, gdyż było to zbyt ryzykowne. Wielu z tych, 

którzy swoje pierwsze chwile we Wrocławiu 

spędzili w obozach pracy przymusowej, zapi-

sało się do powstałego przy Towarzystwie 

Miłośników Wrocławia Klubu Ludzi z Literą P.  

Wiedzieli, że łączy ich przeszłość obozowa, 

ale nie zawsze zdawali sobie sprawę z tego, 

że także i powstańcza. Dopiero wraz z nadej-

ściem lat 90. i upadkiem PRL możliwe stało 

się jawne mówienie o tym, co przeżyli i czego 

doświadczyli. 

W latach 90. powstał we Wrocławiu Klub Po- 

wstańców Warszawskich, w ramach którego  

początkowo regularnie spotykało się kilka-

dziesiąt osób. W ostatnich latach już tylko, 

niestety, kilkunastu, spotyka się w Klubie Lite-

ratury i Muzyki przy pl. Kościuszki, tworząc 

Środowisko Wrocławskich Powstańców War- 

szawy. 

Spośród ok. 300 powstańców, którzy po woj-

nie związali się z Wrocławiem, zdecydowana 

większość już nie żyje i spoczywają na wielu 

wrocławskich cmentarzach. Najwięcej, bo po- 

nad 40 zostało pochowanych na cmentarzu 

św. Rodziny przy ul. Smętnej na wrocławskim 

Sępolnie. Jednym z nich jest zapomniany, nie- 

stety, ppłk. Stanisław Noworolski (1891–1946)  

– radiotechnik, popularyzator i współtwórca 

techniki radiowej w Polsce, oficer wojsk łącz-

ności odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. 

Do jego licznych osiągnięć należy m.in. zradio-

fonizowanie na terenie kraju całej trasy prze- 

wozu prochów Juliusza Słowackiego na Wawel  

w Krakowie. Transmisja ta, będąca pierwszą 

wielką transmisją plenerową Polskiego Radia, 

odbyła się odbyła się 21 czerwca 1927 r. Nowo- 

rolski jako zastępca szefa Łączności Dowódz- 

twa Lotnictwa brał udział w wojnie obronnej 

w 1939 r. w randzie majora. W okresie okupa- 

cji działał w polskim ruchu oporu pod pseu-

donimem „Zwora”. Działający przy Komendzie 

Głównej ZWZ–AK i kierowany przez niego 
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zespół radiotechników dostarczył na użytek 

konspiracji kilka tysięcy kondensatorów wyso-

kiej jakości. W 1944 r. mianowano go szefem 

Wojskowego Biura Poczt i Telegrafów przy 

Delegaturze Rządu na Kraj. Pełniąc tę funkcję, 

brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim. 

Już drugiego dnia Powstania, czyli 2 sierpnia 

1944 r. w gmachu Poczty Głównej uruchomił 

skonstruowaną przez Włodzimierza Markow-

skiego słynną radiostację „Burza”, która od  

8 sierpnia, po uruchomieniu kolejnej radiostacji 

„Błyskawica”, nadawała jej program. W 1945 r.  

przez obóz przejściowy w Pruszkowie i później  

Grodzisk Mazowiecki, przedostał się potajem-

nie na Dolny Śląsk. Osiadł w Siedlęcinie i został 

kierownikiem elektrowni wodnej Bobrowice I. 

Cały czas był śledzony przez funkcjonariuszy 

UB, którzy zamordowali go potajemnie 7 marca  

1946 r. Grób Stanisława Noworolskiego oraz  

innych Powstańców Warszawskich pochowa-

nych na cmentarzu św. Rodziny we Wrocławiu 

porządkowali w tym roku żołnierze z 16. Dol-

nośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podobnie jak i inne polskie miasta, tak i Wroc-

ław pamięta o Powstaniu Warszawskim i jego  

bohaterach. Uroczystości o charakterze pań-

stwowym zostały zainicjowane w 2016 r. przez  

ówczesnego wojewodę dolnośląskiego Pawła  

Hreniaka we współpracy z Okręgiem Dolno-

śląskim Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej i dowódcą Garnizonu Wrocław. Od  

tego czasu uroczystości, w których każdorazo- 

wo biorą udział powstańcy, odbywają się przy 

odsłoniętym w 2011 r. pomniku rotmistrza 

Witolda Pileckiego przy Promenadzie Staro- 

Podpułkownik Stanisław Marcin Noworolski pseud. „Zwora”, fot. za: serwis 
internetowy radioelektroników polskich www.sp2put.pl/radiotechnicy

Porządkowanie grobów Powstańców Warszawskich spoczywających na 
cmentarzu na Sępolnie, fot. Damian Mrozek / Dolnośląski Urząd Wojewódzki
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miejskiej. Rozpoczynają się o Godzinie W, czyli  

o godz. 17.00, gdy w całym Wrocławiu roz- 

lega się przypominający o Powstaniu War-

szawskim i trwający trzy minuty trening syren 

alarmowych obrony cywilnej Wrocławia. Na 

zakończenie obchodów rocznicy wybuchu Po- 

wstania Warszawskiego odprawiana jest uro- 

czysta msza św. w kościele garnizonowym pw.  

św. Elżbiety. To właśnie w tym kościele znajdu- 

je się poświęcona Powstańcom Warszawskim 

i odsłonięta w listopadzie 2003 r. tablica pa- 

miątkowa z inskrypcją: „Nikt im iść nie kazał... 
poszli, bo tak chcieli / Bo takie dziedzictwo wziął  
po dziadku wnuk. / Nikt nie pytał o nic, a wszy- 
scy wiedzieli, / za co idą walczyć, komu spłacić  
dług. / Edward Słoński / KU CHWALE I PAMIĘ- 
CI / POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH / ARMII  
KRAJOWEJ / 1 VIII – 2 X 1944 / SPOŁECZEŃ-
STWO WROCŁAWIA / ŚWIATOWY ZWIĄZEK 
ŻOŁNIERZY AK OKRĘG DOLNOŚLĄSKI”.

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Damian Mrozek
pełnomocnik wojewody dolnośląskiego
ds. kombatantów i osób represjonowanych

popularyzator historii lokalnej

Wrocławskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2017 r.,  
fot. Damian Mrozek / Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
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Wrocławskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2019 r.,  
fot. Damian Mrozek / Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

Tablica upamiętniająca Powstańców Warszawskich znajdująca się w kościele garnizonowym 
we Wrocławiu, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Polecamy publikację „Nie tylko walka…. Żołnierze Armii krajowej w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku” pod redakcją Grzegorza 
Kowala, Wojciecha Kucharskiego, Jarosława Maliniaka i Grzegorza Straucholda (Wrocław 2010) oraz zbiór relacji zebranych  

i opracowanych przez Krzysztofa Kunerta, wydanych w 2010 r. w tomie „Wrocławscy Powstańcy Warszawy”. 
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