Walcząca – Zwycięska.
Warszawa podczas II wojny światowej

Cmentarz Wojskowy na Powązkach
zajęcia edukacyjne
opracowanie

ANDRZEJ KRYŃSKI
MARCIN ŁASZCZYŃSKI

Pakiet zadań

Wstęp
Zajęcia edukacyjne przeznaczone są dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej oraz
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z historią
walk żołnierzy Wojska Polskiego, działaczy konspiracji oraz zwykłych mieszkańców Warszawy
podczas II wojny światowej.
Przewidywany czas zajęć: 2 godz.

Zasady
Uczestnicy powinni zostać podzieleni na cztero-pięcioosobowe grupy. Każda z nich otrzyma Pakiet
zadań, wedle którego będzie realizowała kolejne polecenia. Warunkiem zaliczenia zajęć jest
wykonanie wszystkich zadań. Poprawność oceni nauczyciel lub opiekun grupy.
Każda grupa musi posiadać:



Wydrukowany Pakiet zadań



Długopis



Smartfon z dostępem do Internetu oraz funkcją aparatu.

Zajęcia edukacyjne składają się z różnych zadań, które należy wykonać w poszczególnych
lokalizacjach. Aby dotrzeć w odpowiednie miejsca, ważna jest dobra znajomość planu cmentarza.
Stanowi on podstawę poruszania się po nekropolii. Dlatego każdy uczestnik przed przystąpieniem
do zajęć powinien poświęcić kilka minut na przejrzenie planu i zrozumienie symboli w nim
zawartych.
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Źródło: www.cmentarze komunalne.com.pl
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Lokalizacja 1
Grób gen. Waleriana Czumy, kwatera II C27 (powyżej kwatery C27)

Zapoznaj się z fragmentami wspomnień dowódców obrony Warszawy
z września 1939 r., a następnie wykonaj zadania.
(cyt. za: Obrona Warszawy: 1939 we wspomnieniach: Tadeusz Tomaszewski, Julian Janowski, Marian Porwit, Aleksander Pragłowski, Stanisław
Rola-Arciszewski, Tadeusz Kutrzeba, wybór i oprac. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1984)

1

Wspomnienia płk. Tadeusza Tomaszewskiego, 3 września 1939 r.
Po dobrej chwili wchodzę do gabinetu ministra i ze zdumieniem zastaję go nie samego, ale w rozmowie
z gen. Czumą. Obaj rozmawiając stoją. Melduję się! A na to minister, uprzejmie witając się ze mną, dosłownie
i z miejsca tak mówi: „Panie pułkowniku! Mianuję pana szefem sztabu gen. [Waleriana] Czumy, który otrzymał
zadanie obrony Warszawy […]”. Uścisk rąk, w tył zwrot i wychodzimy wraz z moim nowym dowódcą. […]
Idziemy z generałem nic nie mówiąc do siebie, wsiadamy w samochód; dziesiątek myśli przewala [mi] się przez
głowę […].
Kto był szczęśliwym autorem pomysłu, by właśnie temu generałowi powierzyć obronę Warszawy, nie wiem, dość
że – gdy otrzymał [gen. Czuma] tak zaszczytne stanowisko – zagrała w nim szlachetna żołnierska krew i z pełnym
rozmachem, a rzeczowością, zabrał się do dzieła.
/ (cyt. za: Obrona…, s. 21–23)

2

Wspomnienia gen. Tadeusza Kutrzeby, 8 września 1939 r.
Faktem jest, że najazd pancerny na Warszawę 8 września został przez obronę, już wewnątrz miasta, odparty.
Zagon niemiecki nie udał się. Niemcy sądzili, że Warszawa bronić się nie będzie i zawiedli się. Warszawa się obroniła.
Ale tylko przed zaskoczeniem przez zagon pancerny. Nie zmniejsza to w niczym […] zasługi obrońców zachodniego
odcinka miasta. Lecz właściwego, pełnego ataku armii niemieckiej na Warszawę dotąd nie było. / (cyt. za: Obrona…, s. 346)

3

Wspomnienia płk. Mariana Porwita, 10 września 1939 r.
Dzień 10 września był dniem odwetu niemieckiego lotnictwa za porażkę czołgów z dnia poprzedniego. Nazwany
został przez ludność warszawską „krwawą niedzielą”. […] Punktem ciężkości nalotów był Grochów […] oraz linie
kolejowe. Ofiarą bomb burzących padło na Grochowie sporo domów, a od bomb zapalających było wiele pożarów.
Lotnicy niemieccy zniżali się do 100 m nad ziemią i siekli po ulicach z broni pokładowej.
/ (cyt. za: Obrona…, s. 198)

4

Wspomnienia płk. Tadeusza Tomaszewskiego, 25 września 1939 r.
Wieczorem ustało całodzienne bombardowanie. Pożary, zlewające się w perspektywie w jedno, dawały wrażenie,
że cała Warszawa wraz z Pragą płoną, że wszystko jest jednym morzem ognia i dymu. Jedni błądząc w cichej rozpaczy
szukali schronienia, inni rzucali się, by gasić, tłumić pożary […].
Przejechać Warszawę w ów wieczór było sztuką […] by móc ominąć kaniony ognia, obejmujące wiele ulic nieraz
na całej długości, i dojechać do celu. Ulice zasłane były szkłem na całej szerokości […].
/ (cyt. za: Obrona…, s. 346)

5

Wspomnienia płk. Aleksandra Pragłowskiego, 25–28 września 1939 r.
Ostatecznie zbliżył się moment, kiedy [gen. Juliusz] Rómmel musiał postawić sobie pytanie zasadnicze: czy jest
usprawiedliwione dalsze kontynuowanie obrony? Wobec doniosłości tej historycznej decyzji uznał on za właściwe
uzgodnić zaprzestanie walk z wojskiem oraz cywilną ludnością Warszawy. W tym celu zarządził na wieczór
26 września odprawę w dowództwie gen. Czumy.
Niemal sto procent obecnych wypowiedziało się w sensie zakończenia walk przez kapitulację. Jedynie prezydent
[Stefan] Starzyński chciał walczyć dalej […].
Zapadła decyzja kapitulacji Warszawy. Poczyniliśmy kroki w celu uzgodnienia z Niemcami stawiennictwa naszych
parlamentariuszy. […]
Ok. godz. 2 po południu [28 września] podpisaliśmy protokół kapitulacji.
/ (cyt. za: Obrona…, s. 289, 293)
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Lokalizacja 1
Grób gen. Waleriana Czumy

Zadanie 1

Uzupełnijcie poniższe zdania dotyczące obrony Warszawy w 1939 r.:



Dowódcą obrony Warszawy w dniu …………….……………….
został mianowany ………………………….…………………



Stanowisko szefa sztabu obrony stolicy objął ………………………………………………………………..



Podczas odprawy w dniu …………………………………….. przeciwnikiem kapitulacji Warszawy
był prezydent miasta …………………………………. ………………..……….…………



Ciężkie naloty bombowe na Warszawę Niemcy przeprowadzili w dniach: ……………………….
i ……………..………………….. 1939 r.

Zadanie 2

Napiszcie, jaki sukces odnieśli obrońcy miasta w dniu 8 września 1939 r.

Zadanie 3

Wypiszcie w punktach trzy wybrane skutki niemieckich nalotów na Warszawę.

Zadanie 4

Odczytajcie szyfr. Postępując według instrukcji, zapiszcie poszczególne słowa,
litery lub liczby we właściwej kolejności na karcie deszyfrującej. Odkryty szyfr
wskaże Wam miejsce, do którego musicie się udać, aby kontynuować zajęcia.
Instrukcja:

Karta deszyfrująca:

a.) Znajdźcie słowo:
tekst ❶, akapit drugi, słowo pierwsze.
a.) Znalezione słowo: ……………………………………
b.) Znajdź słowo:
tekst ❶, akapit pierwszy, słowo piąte.
b.) Znalezione słowo: ……………………………………
c.)

Rozwiąż rebus aby poznać kolejne słowo:

KWARC – RC

+

+

ERY

c.)

Słowo odczytane z rebusu: ………………………

d.) Zapisz trzecią literę polskiego alfabetu.

d.) Litera: ………………………………………………………

e.) Znajdź liczbę dwucyfrową w pierwszym
akapicie tekstu ❺. Następnie odejmij od niej
liczbę jeden i zapisz na karcie deszyfrującej
otrzymany wynik.

e.) Wynik: …………………………………….………………

Odczytaj po kolei odpowiedzi a.) b.) c.) d.) e.)
z karty deszyfrującej.
Oto twoje kolejne zadanie!
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Lokalizacja 2
Kwatera żołnierzy Września 1939 roku

Znajdźcie grób Mojżesza Trockienheima, polskiego żołnierza
narodowości żydowskiej. Zróbcie zdjęcie mogiły.

Przedwojenna Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym.
Odnajdźcie jeszcze dwa groby żołnierzy Wojska Polskiego o niepolsko
brzmiących nazwiskach. Zapiszcie ich imiona i nazwiska poniżej.
1
2

Na podstawie materiałów archiwalnych z września 1939 roku
zamieszczonych na kolejnych dwóch stronach odpowiedzcie na poniższe
pytania.
Pytanie 1

Jakie były zadania Batalionów Pracy w stolicy?

Pytanie 2

W którym budynku na warszawskim Mokotowie sanitariuszki niosły
pomoc powstańcom?

Pytanie 3

Pytanie 4

Ilu warszawskich ochotników zgłosiło się do kopania przeszkód
wojskowych?

O czym informował mieszkańców Warszawy Express Poranny
24 września 1939 roku?
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Lokalizacja 2
Kwatera żołnierzy Września 1939 roku

Materiały archiwalne
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Lokalizacja 2
Kwatera żołnierzy Września 1939 roku
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Lokalizacja 3
Pomnik „Chwała Lotnikom Polskim”, kwatera GII

Zapoznajcie się ze wszystkimi napisami i symbolami
umieszczonymi na pomniku.
Na podstawie wiadomości zaczerpniętych z Internetu
zaprojektujcie tablicę pamiątkową poświęconą lotniczej
Brygadzie Pościgowej, która mogłaby zostać umieszczona
na tym pomniku lub w jego najbliższej okolicy. Projekt
tablicy musi być kompletny, a więc zawierać tekst oraz
elementy ozdobne.
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Lokalizacja 4
Mogiła gen. Juliusza Rómmla, kwatera A23

Zameldujcie dowódcy gotowość do dalszej walki.
Stańcie na baczność. Jeden spośród Was odczytuje uroczyście
poniższy meldunek, a drugi wykonuje zdjęcie dokumentujące
wykonanie przez Was zadania.

Panie Generale!
W obliczu spodziewanej kapitulacji stolicy, meldujemy
posłusznie naszą gotowość do dalszej walki z wrogiem, aż
do pełnego zwycięstwa nad Niemcami i Sowietami, którzy
zaatakowali naszą Ojczyznę.

Wysłuchajcie teraz rozkazu dowódcy (tekst oryginalny)
Jeden spośród Was odczytuje teraz rozkaz, a pozostali
uczestnicy słuchają, stojąc na baczność.

Dane mi przez Naczelnego Wodza [Polskich Sił Zbrojnych]
w porozumieniu z Rządem pełnomocnictwo dowodzenia
w wojnie z najazdem na całym obszarze Państwa przekazuję
gen.
bryg.
Michałowi
Tadeuszowi
Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki
o utrzymanie niepodległości i całości granic.
(cyt. za: L.M. Bartelski, AK, t. 1:, Podziemna armia 27 IX 1939 – 30 VI 1943, Warszawa 1990, s. 5).
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Lokalizacja 5
Mogiła i pomnik dowódców konspiracyjnych sił zbrojnych, kwatera A26

Znajdujecie się przed kwaterą dowódców sił zbrojnych Polskiego
Państwa Podziemnego, działających pod okupacją niemiecką.
Podczas wojny dwukrotnie powoływano nowe organizacje bojowe,
które kontynuowały zadania poprzednich formacji. Rozwińcie skróty
kolejnych organizacji konspiracyjnej armii polskiej, a następnie
uporządkujcie je w kolejności chronologicznej, wpisując w kratki
liczby od 1 do 3:

ZWZ –
AK –
SZP –

Na podstawie wiadomości zaczerpniętych z Internetu
określcie rok, w którym powołano ostatnią i zarazem
najsłynniejszą ze wspomnianych wyżej organizacji.

DATA:
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Lokalizacja 6
Kwatera Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”, kwatera A20
W kwaterze Batalionu „Zośka” spoczywa autor słynnej powieści
Kamienie na szaniec oraz opisani w niej bohaterowie. Naszkicujcie
prosty plan kwatery i zaznaczcie na nim trasę, którą należy przejść
od grobu Aleksandra Kamińskiego do mogił: „Rudego” i „Alka” oraz
„Zośki”. Aby wykonać zadanie, musicie oczywiście najpierw
zlokalizować odpowiednie mogiły na terenie kwatery.

Znając pseudonimy bohaterów Kamieni na szaniec, uzupełnijcie
tabelkę. Skorzystajcie z napisów na grobach „Alka” i „Rudego” oraz
„Zośki”.
PSEUDONIM

IMIĘ I NAZWISKO

DATA ŚMIERCI

„Rudy”
„Alek”
„Zośka”
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Lokalizacja 6
Kwatera Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”

Wcielicie się teraz w powstańczych łączników i łączniczki. Ich zadaniem
było przenoszenie meldunków, rozkazów i prasy podziemnej między
walczącymi oddziałami w różnych dzielnicach Warszawy. Często jedyna
droga do celu wiodła długimi podmiejskimi kanałami. Musicie teraz
dostarczyć fragment poniższej gazety do kwatery żołnierzy „Żywiciela”
(kwatera A28), walczących na Żoliborzu. Na miejscu zróbcie zdjęcie
dokumentujące wykonanie zadania.

(cyt. za: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html, dostęp 13.09.2019)

Wspomnienia Aliny Gieburowskiej ps. Iza, Marna
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Lokalizacja 7
Kwatera żołnierzy „Żywiciela”, kwatera A28

Przeczytajcie wspomnienia łączniczki Aliny Gieburowskiej ps. „Iza”,
„Marna”, a następnie uzupełnijcie zdania zamieszczone pod tekstem.
Ewakuacja z Powiśla na Mokotów

[…] w nocy z 21 na 22 września poszliśmy do kanałów. Poszło nas siedmioro […]. Ale z kanałów wyszło
nas tylko pięcioro.
Weszliśmy na rogu Zagórnej i Solca. […] To się szło ulicą Wrońskiego, potem pod Łazienkami. Jeszcze
na Czerniakowie, ponieważ niedaleko był odpływ do Wisły, był taki zasobnik wpuszczony do kanałów, który
spiętrzył wodę i było jakieś sto, może 200 metrów tej wody po samą szyję. Bo to był taki kozioł wpuszczony
i brudy, które płynęły, zrobiły tamę i woda była spiętrzona. Trzeba było to przebić, wejść w tą wodę i po niej
co chwilę z głową… Usta trzeba było mieć zamknięte; człowiek się prawie topił. […] Potem po drugiej stronie
[spiętrzenia] były już lepsze kanały pod Łazienkami. To były kanały wyłożone białymi kafelkami;
oczywiście to wszystko brudne było, ale bardzo śliskie, bo te kafelki były oblepione mazią. Na dole kanału
miejscami były położone deski, tak że noga się nie ślizgała. Trzeba było stanąć akurat na tę płaszczyznę
płasko; jak się stanęło z boku, to człowiek się przewracał […] i upadało się. To pod Łazienkami. Część tych
kanałów miała wyłazy na zewnątrz i te wyłazy już były przez Niemców pootwierane, bo oni wiedzieli,
że [odbywa się] ewakuacja kanałowa […] i wrzucali do kanałów gaz. […] To były cztery kilometry kanałów.
Szliśmy siedem godzin. Po drodze mijaliśmy żołnierzy, naszych powstańców, którzy pracowali; ich przydział
był do kanałów, nazywali się kanalarze. Oni albo wskazywali drogę, albo przenosili rozkazy – różne rzeczy;
przytwierdzali miejscami świeczki do boków, żeby było widać, jak się idzie i gdzie się idzie. Jak wyszło się
z Łazienek, musieliśmy pójść na Górny Mokotów, więc kanał wchodził pod górę [do ul. Dworkowej]. Żeby
można było się dostać pod górę, kanalarze nas uprzedzili, że jest mocna lina i po tej linie trzeba się wspinać,
bo maź, która płynęła, podcinała nogi i można było spaść. Szczury przebiegały w kanałach, brud i ciemno
[…]. Niektóre kanały były wysokości 150 centymetrów, niektóre ponad dwa metry. Niektóre kanały miały
jajowaty kształt, a [inne] były okrągłe. Na Puławskiej były kanały takie, że nawet wysoki mężczyzna mógł
iść prosto. Natomiast potem musieliśmy się dostać na Wiktorską 10 do kanału już bocznego. Kanał [ten]
to była rura siedemdziesiąt centymetrów wysokości, więc „szliśmy”, czołgając się na łokciach tak, żeby dojść
do wyłazu.
(cyt. za: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html, dostęp 13.09.2019)






Kanały, opisane przez panią Gieburowską, miały długość około …………………… kilometrów.
Aby przejść tymi kanałami, potrzeba było nawet ……………………………. godzin.
Przejście kanałami groziło ………………………………… z powodu wysokiego poziomu wody i ścieków.
Niemcy wrzucali do kanałów ………………………., aby uniemożliwić przemieszczanie się powstańców między
dzielnicami miasta.

W pobliżu kwatery żołnierzy „Żywiciela” znajduje się kwatera pułku
„Baszta”, który toczył powstańcze walki na Mokotowie. Musicie teraz
samodzielnie zlokalizować tę kwaterę i zapisać jej numer.
Numer kwatery „Baszty” to: ………………………………….………

Lokalizacja 8
Str. 13

Mogiła sanitariuszek, które zginęły w powstaniu 1944 r., kwatera B26

Znajdujecie się przed mogiłą sanitariuszek, które zginęły w czasie rzezi Woli. Zbrodni
tej dokonały oddziały niemieckie w pierwszych dniach powstania. Zapoznajcie
się z fragmentem przejmujących wspomnień pani Jadwigi Łukasik. Następnie
odpowiedzcie na poniższe pytania.
[...] W czwartek [3 sierpnia 1944 r.] ojciec był w panterce ubrany i mówi: „Słuchajcie, już
tu chyba jestem ostatni raz, bo nas wypierają i musimy [iść] coraz dalej, w kierunku [ul.] Wolskiej
idziemy. Tak że nie wiem, czy uda mi się jeszcze raz tu do was przyjść”. Mama mówi: „To już
nie narażaj się, nie przychodź”.
W niedzielę [6 sierpnia], nie wiem, która była godzina, rano w każdym razie, może dziesiąta,
może wcześniej, w każdym razie to było przed południem. Ciągle było słychać [od środy] strzelaniny
za bramą. Okazuje się, że ktoś też podpatrzył, że ze szpitala wyciągają chorych i rozstrzeliwują.
Ten dom, [w którym przebywaliśmy] stał mniej vis-à-vis […]. Mniej więcej te dwa domy były
na vis-à-vis. Słychać było strzelaniny bez przerwy. Okazuje się, że rzeczywiście ktoś tam mówi,
że bardzo dużo, cała załoga szpitala i chorzy zostali rozstrzelani. Nas później… Jak Niemcy wpadli
na podwórze, to w płaszczach nawet byli, choć upał był, ale mieli jakieś takie płaszcze… Mieli psy
i granaty. Od razu do piwnic granaty wrzucali i: Raus! Raus! I nas wszystkich wyrzucili.
[…] wyszliśmy na ulicę. A nie dosyć, że to był upał, żar szedł z nieba jak nie wiem, to jeszcze [czuliśmy
żar] z palących się domów. Jeszcze cuchnęły ciała rozjeżdżone czołgami. Tego się nie zapomni. Tylko
słyszę, jak mama mówi: „Słuchaj, popatrz na buty, bo może tu tata leży”. Bo przechodził przez szpital
i spodziewałyśmy się, że być może mogli Niemcy go też zastać. I miał rzeczywiście wojskowe podkute
buty, ciężkie. I mówi: „Patrz po tych butach”. Bo po twarzy to było niemożliwe, żeby rozpoznać.
Twarze były zmasakrowane czołgami. Dostałam szoku, po prostu zesztywniałam, nie mogłam iść.
I tak, z jednej strony mama, mama chciała mnie na ręce wziąć, ale ktoś ostrzegł, już tam kolumna
ludzi stała, których pędzili chyba od [ul.] Górczewskiej i [ul.] Działdowskiej, mnóstwo ludzi stało
już na [ul.] Płockiej z innych domów. I ktoś mamę ostrzegł: „Niech pani nie bierze dziecka na rękę,
bo Niemcy zastrzelą”.
(cyt. za: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html, dostęp 13.09.2019)

Pytanie 1

W jaki sposób Niemcy traktowali chorych i rannych, przebywających w szpitalu
powstańczym?

Pytanie 2

Jak Niemcy potraktowali osoby pracujące dla dobra pacjentów w opisanym
szpitalu?

Pytanie 3

Przed czym została ostrzeżona matka pani Jadwigi?
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Lokalizacja 9
Pomnik „Gloria Victis”, kwatera A26

Odszukajcie w Internecie, co oznacza nazwa tego pomnika
oraz z jakiego języka pochodzi. Zapiszcie odpowiedzi poniżej.
ZNACZENIE

JĘZYK

Zastanówcie się wspólnie, jak rozumiecie znaczenie słów „Gloria Victis”
w odniesieniu do powstańców warszawskich. Zapiszcie odpowiedź
obok ilustracji.

Obejrzyjcie dokładnie cały pomnik. Odnajdźcie na nim znak
Polski Walczącej. Zróbcie zdjęcie, a następnie narysujcie
go poniżej. Jakie litery tworzą ten szczególny znak?

Znak Polski Walczącej
tworzą litery:
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