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Zgrupowanie „Radosław”, nazwane od pseudonimu swego 
dowódcy Jana Mazurkiewicza, szefa konspiracyjnych od-
działów dywersyjnych Komendy Głównej Armii Krajowej, 
zostało zorganizowane tuż przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego. Jego trzon stanowiły elitarne oddziały AK 
wywodzące się z Kierownictwa Dywersji (Kedyw). Powstań-
czy szlak bojowy zgrupowania wiódł przez Wolę, Starówkę, 
Czerniaków, Mokotów i Śródmieście. Do legendy sierpnio-
wych dni przeszły jego walki w obronie cmentarzy wolskich, 
w rejonie magazynów na Stawkach oraz o zdobycie niemiec-
kiego obozu przy ul. Gęsiej, tzw. Gęsiówki. W historii po-
wstania zapisały się też: obrona kościoła i szpitala św. Jana 
Bożego, walki na boisku Polonii i pod Dworcem Gdańskim, 
czy też próba przebicia się do Śródmieścia, podczas której 
kompania „Rudy” z baonu „Zośka” jako jedyny oddział 
przeszła do Śródmieścia drogą naziemną, a nie kanałami. 
Jednym z wyższych oficerów Zgrupowania „Radosław” był 
przedwojenny porucznik saperów WP – Jan Kajus Andrze-
jewski „Jan”, dowódca Brygady Dywersyjnej „Broda 53”. 

JAN KAJUS ANDRZEJEWSKI 
„JAN” 
1913–1944
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Jan Kajus Andrzejewski (WBH)

„Znienawidzony Petersburg”

Urodził się 20 stycznia 1913 r. w Finlandii, w mieście Villmanstrand 
(obecnie Lappeenranta). Jego matką była Finka – Malwina z domu 
Backlund (ur. 1888 r.), ojcem zaś Polak – Jan Andrzejewski (ur. 1881 r.). 
To właśnie ojciec farmaceuta po skończeniu nauk w Rydze i Petersburgu 
osiadł na dłużej w tym drugim mieście i pracował tam w aptece. W tym 
czasie jego żona i dzieci przebywały w Finlandii. Po wybuchu I wojny 
światowej, wiosną 1915 r., Jan Andrzejewski został zmobilizowany do 
armii rosyjskiej, w której kierował apteką znajdującą się przy szpitalu 
wojskowym. Po pół roku do Petersburga dotarła także rodzina An-
drzejewskich, w tym dwuletni Jan Kajus, zwany też Kajem, który okres 
spędzony w Rosji zapamiętał jako pełen trudów i cierpienia.
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Po latach wspominał o tym w swoim życiorysie: „W czasie naszego 
pobytu w Rosji przeżyliśmy wszystkie wstrząsy polityczne, głód i nę-
dzę materialną, które dały się odczuć wszystkim mieszkańcom tego 
państwa. W październiku 1919 roku przychodzi na świat brat, w dwa 
miesiące później ojciec zapada na tyfus plamisty, a na wiosnę 1920 roku 
ja z siostrami przeszedłem dyfteryt. W początku lutego 1922  ro- 
ku z błogosławieństwem śp. arcybiskupa [Jana] Cieplaka opuściliśmy 
znienawidzony Petersburg i po miesięcznej blisko podróży przyjecha-
liśmy do Polski jako jeńcy”.

Początkowo Andrzejewscy zatrzymali się w Jaszunach k. Wil-
na, gdzie ojciec otrzymał tymczasową pracę. W tym czasie Jan Kajus 
mieszkał u ciotki w Wilnie i kontynuował naukę w szkole powszechnej. 
Po jakimś czasie rodzina Andrzejewskich osiedliła się w Mołodecznie. 
Ojciec otworzył tam własny skład apteczny, korzystając z pieniędzy 
uzyskanych ze sprzedaży domu w Finlandii. Jan Kajus przeniósł się do 
Mołodeczna i kontynuował tam naukę w gimnazjum. 

W Mołodecznie oprócz Jana Kajusa kształciło się też jego rodzeń-
stwo: siostry Brygida (ur. 1910 r.) i Alina (ur. 1911 r.) oraz brat Michał 
(ur. 1919 r.). W 1924 r. rodzina powiększyła się o jeszcze jedną dziew-
czynkę. 

W 1926 r. Jan Kajus ponownie znalazł się u rodziny w Wilnie 
i rozpoczął naukę w III klasie Państwowego Gimnazjum im. Joachima 
Lelewela. Nauka przychodziła mu z łatwością, znajdował więc czas na 
dodatkowe zajęcia: pracował w modelarni Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej, ćwiczył w hufcu Przysposobienia Wojskowego, na-
leżał do koła matematyczno-fizycznego oraz przyrodniczego, a także do 
Koła Samokształceniowego. W 1931 r. Jan Andrzejewski zdał maturę. 
Rok szkolny 1931/1932 spędził u rodziców w Żelechowie, gdzie jego 
ojciec znalazł kolejną posadę. W tym czasie Jan zajmował się udziela-
niem korepetycji. 
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Świadectwo maturalne Jana Kajusa Andrzejewskiego (WBH)
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Jan Kajus Andrzejewski w wieku lat 19 mierzył 173 cm wzrostu 
i ważył 66 kg. Znał języki obce: francuski i rosyjski. Interesował się 
sportem – jazdą konną, pływaniem i szermierką. W 1923 r. zmienił 
wyznanie z ewangelicko-augsburskiego na rzymskokatolickie.

„Postanowiłem poświęcić się mechanice 
wojskowej”

W 1932 r. Jan Andrzejewski, który – jak napisał w życiorysie – wyka-
zywał „zamiłowanie i zdolności techniczne”, wstąpił do Szkoły Pod-
chorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W lipcu następnego 
roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył kurs unitarny i otrzymał 
awans na stopień plutonowego podchorążego. W październiku 1933 r. 
kształcił się wojskowo w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie, 
przemianowanej w międzyczasie na Szkołę Podchorążych Saperów. 
Podczas nauki odbywał praktyki w jednostkach liniowych: 30 Dywizji 
Piechoty, 8 Baonie Saperów i 1 Baonie Saperów. 

W 1936 r. ukończył Szkołę Podchorążych Saperów z trzecią lokatą 
na 50 absolwentów. Uzyskał stopień podporucznika ze starszeństwem 
od października 1935 r. Komendant szkoły ppłk Stanisław Arczyński 
wydał o nim następującą opinię: „Sprężysty i wytrzymały na trudy 
wojskowe. Postawa – b. dobra. Wymowa i wydawanie komend b. dobre. 
Umysł b. bystry i żywy, o dużych zdolnościach naukowych. W pracy 
wytrwały i sumienny. Orientuje się szybko i wykazuje w pracy dużo 
samodzielności i inicjatywy. Koleżeński, lubiany przez kolegów. Towa-
rzysko wyrobiony. Łatwy do prowadzenia – wymaga opieki ojcowskiej. 
Ogólna ocena – b. dobry”.

W listopadzie 1937 r. dowódca batalionu ppłk Marian Kaufer 
w opinii o Janie Andrzejewskim zanotował: „Oficer wyróżniający się 
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Zezwolenie rodziców na wstąpienie Jana Andrzejewskiego do Szkoły Podchorą-
żych Piechoty (WBH)
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Karta ewidencyjno-kwalifikacyjna ppor. Jana Andrzejewskiego ze Szkoły Podcho-
rążych Saperów (WBH)



JAN K AJUS ANDRZEJEWSKI „JAN” 11

spośród kolegów obowiązkowością, dyscypliną i zamiłowaniem do 
służby wojskowej, i zdolnościami, zwłaszcza w dziale technicznym. 
Bardzo dobry dowódca plutonu”. Rok później ten sam dowódca pisał 
szerzej o Andrzejewskim:

„Oficer bardzo inteligentny, o wysokim poczuciu honoru i dużej 

ambicji. Pracowity i obowiązkowy. Bardzo sumienny, ale za mało 

przewidujący. Bardzo lojalny i zdyscyplinowany. Towarzyski i ko-

leżeński. Fizycznie silny, na trudy wytrzymały. Zdolny, o dużej 

sprawności umysłowej. Rozumuje prosto i logicznie, orientuje się 

szybko. Posiada zdolności w kierunku samochodowo-technicznym 

i zamiłowanie konstruktorskie. Ma również cechy dobrego dowódcy 

liniowego. Zdobył doświadczenie w dowodzeniu plutonem. Ostatnio, 

pracując na stanowisku adiutanta baonu, poznał dobrze ten dział 

pracy. Osiągnął duże doświadczenie służbowe. Ponadto pogłębił 

i uzupełnił wiadomości ogólnowojskowe i saperskie. Na zajmo-

wanym stanowisku adiutanta batalionu – zupełnie odpowiada. 

Poza tym nadaje się: na dowódcę plutonu komp[anii] szkol[nej], 

dowódcę plut[onu] mechaników lub oficera technicznego komp[anii] 

zmotoryzowanej. Jego zalety: pilność, staranność, systematyczność 

w pracy”.

Po ukończeniu szkolenia wojskowego Jan Andrzejewski był kolejno 
dowódcą plutonu, adiutantem dowódcy 1 batalionu saperów oraz in-
struktorem w Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie. W 1939 r. 
otrzymał awans na stopień porucznika.  
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Karta kwalifikacyjna Jana Andrzejewskiego (WBH)
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Zadania matematyczne Jana Andrzejewskiego (WBH)
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„A lato było piękne tego roku…”

Na wojnę 1939 r. por. Jan Andrzejewski wyruszył jako dowódca plutonu 
saperów w składzie Armii „Modlin”, dowodzonej przez gen. bryg. Emila 
Przedrzymirskiego-Krukowicza. Zgodnie z założeniami miała ona 
osłonić Warszawę i Płock z kierunku północnego, odeprzeć niemieckie 
ataki wyprowadzane z Prus Wschodnich oraz zbudować trwałą linię 
obrony wzdłuż Wisły i Narwi. 

23 sierpnia 1939 r. w ramach alarmowej mobilizacji Okręgu Kor-
pusu Nr I (Warszawa) Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie 
wystawiło jednostkę liniową – 60 batalion saperów dowodzony przez 

Pożar warszawskiej Cytadeli zbombardowanej przez Niemców we wrześniu 1939 r.  
(NAC) 
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mjr. Franciszka Niepokólczyckiego, w przyszłości drugiego w kolejności 
prezesa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. To właśnie w tym baonie, 
w 3 zmotoryzowanej kompanii saperów, na której czele stał kpt. Edward 
Brudnicki, jednym z plutonów dowodził Jan Andrzejewski.

W pierwszych dniach września 60 batalion saperów wraz kompanią 
czołgów TK (lekkie tankietki) osłaniały lotnisko polowe 53 Eskadry 
Obserwacyjnej umiejscowione pod Ciechanowem. Jednakże po porażce 
w bitwie pod Mławą oddziały Armii „Modlin” musiały się wycofać 
na południe, w kierunku Modlina lub Warszawy. Do stolicy został 
przesunięty również 60 batalion saperów, który 10 września 1939 r. 
jako odwód wszedł w skład Armii „Warszawa” gen. Juliusza Rómmla. 
Jan Andrzejewski wziął udział w obronie Warszawy;  po zakończeniu 
walk udało mu się uniknąć niemieckiej niewoli. 

Od „Osjana” do „Brody”

Od listopada 1939 r. Jan Kajus Andrzejewski włączył się w działalność 
konspiracyjną, w której używał pseudonimów: „Jan”, „Jan Ż.”, „Jan 
Żelechowski” oraz fałszywego nazwiska Jan Zawada. Na początku 
podlegał swojemu dowódcy z kampanii wrześniowej mjr. Franciszkowi 
Niepokólczyckiemu „Teodorowi”, który był szefem Referatu IIIc Do-
wództwa Głównego Służby Zwycięstwu Polski (SZP). Kiedy w miejsce 
SZP powołano Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) i w jego strukturach 
utworzono organizację sabotażowo-dywersyjną Związek Odwetu (ZO), 
por. „Jan” został dowódcą jednego z pierwszych patroli ZO w War-
szawie. Wkrótce grupa ta liczyła już kilkudziesięciu konspiratorów 
działających pod nazwą Oddział Specjalny „Jana” (krypt. „Osjan”). Od 
1942 r. „Osjan” funkcjonował w ramach jednostki dyspozycyjnej ZO 
(kolejne kryptonimy: „Motor 30”, „Sztuka 90”, „Deska 81”, „Broda 53”), 
później struktury te weszły w skład Kedywu. 
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W październiku 1942 r. Jan Andrzejewski jako obserwator wziął 
udział w akcji „Wieniec”, podczas której wysadzano tory i wykolejano 
niemieckie pociągi w rejonie Warszawy, dzięki czemu skutecznie zablo-
kowano ważny węzeł kolejowy. Rozkazem z 11 listopada 1942 r. otrzy-
mał awans na stopień kapitana, a już kilka dni później, w nocy z 16 na 
17 listopada, dowodził udaną akcją na niemiecki pociąg pod Dęblinem. 

W latach 1943–1944 był zastępcą dowódcy jednostki dyspozycyjnej 
Kedywu kpt. Mieczysława Kurkowskiego „Mietka”, „Sawy”, a od maja 
1944 r. już samodzielnie dowodził „Brodą 53”. Był obserwatorem w ak-
cjach „Polowanie” (styczeń 1943 r., nieudana próba likwidacji guberna-
tora dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa Ludwiga 
Fischera ) i „Bielany” (3/4 maja 1944 r., wysadzenie kilku niemieckich 
samolotów Ju-52 na lotnisku bielańskim). W lipcu 1944 r. kpt. „Jan” 

Jan Kajus Andrzejewski 
(WBH)
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dowodził zakrojoną na wielką skalę akcją „Pawiak”, która wskutek 
wykrycia niemieckiej prowokacji została w ostatniej chwili odwołana. 
Niestety informacja nie dotarła do konspiratorów działających wewnątrz 
więzienia, którzy wzniecili na Pawiaku walkę z góry skazaną na poraż-
kę. Na domiar złego rozbita została grupa osłonowa skoncentrowana 
na cmentarzu Powązkowskim. W wyniku nieudanej akcji po stronie 
polskiej zginęło kilkunastu konspiratorów, a później Niemcy w odwecie 
rozstrzelali jeszcze kilkuset więźniów Pawiaka. 

„Godzina pomsty wybiła, za zbrodnie, 
mękę i krew”

W przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego struktury brygady 
„Broda 53” wyglądały następująco: dowódca kpt. Jan Kajus Andrzejewski 
„Jan”, jego zastępca por. Ryszard Białous „Jerzy” (dowódca baonu „Zoś-
ka”); oddziały: sztab (12 osób), batalion „Zośka” (ok. 360 osób), kom-
pania „Topolnicki” (ok. 40 osób), oddział kobiecy „Dysk” (ok. 30 osób), 
kompania motorowa „Żuk” (35 osób) i samodzielny pluton wywiadow-
czy „Wolski” (8 osób).

1 sierpnia 1944 r. ok. godz. 16 oddziały „Brody 53” zaczęły się 
koncentrować na terenie fabryki Telefunken przy ul. Mireckiego na 
warszawskiej Woli. Jeszcze przed wyznaczoną godziną „W” doszło 
do pierwszych starć z niemieckimi patrolami. Od pierwszych minut 
powstania walką na tym terenie kierował kpt. „Jan”, dając osobisty 
przykład i przyczyniając się do zdobycia niemieckich samochodów. 
Najpierw zlikwidował obsadę ciężarówki, a już chwilę później kiero-
wał porzuconym przez okupanta na ulicy osobowym mercedesem. Ten 
moment tak opisał Zygmunt Zbichorski „Zygmunt”: 

„Kapitan Jan […] tuż przy murze okalającym skład żelaza od ulicy 
Okopowej. Wychyla się w pewnym momencie przez mur i widzi duży 
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Podpułkownik Jan Mazurkiewicz „Radosław” (stoi bokiem) podczas powstania na 
warszawskiej Woli. Na krześle siedzi jego żona Anna Mazurkiewicz „Irma” –  
komendantka łączniczek sztabu Kedywu (NAC)
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Żołnierze baonu „Czata 49” ze zgrupowania „Radosław” wyciągają z zasobników 
zrzutowych przeciwpancerne piaty (domena publiczna)

samochód ciężarowy, który szofer z SS chce uruchomić. Kapitan bie-
rze od jednego z żołnierzy kabe, celuje – spust – i nic, niewypał, drugi 
nabój – znów niewypał. Samochód już zaskoczył, kapitan bierze od 
innego żołnierza kabe – cel – pal! Mała dziurka na matowym tle szyby 
zostawiła ślad drogi naboju z lufy do serca esesmana. Pomocnik szofera 
wyskoczył, ale niedaleko, i padł na twarz, bijąc pokłon polskiej ziemi, 
którą szubrawcy tak bezcześcili”. 

Nie minęło pół godziny, a Jan Andrzejewski z uzbrojonych żołnie-
rzy „Brody” wyselekcjonował kilkudziesięcioosobowy oddział i popro-
wadził do ataku na Szkołę Świętej Kingi przy ul. Okopowej 55. Oso-
biście zaatakował niemiecki bunkier, wziął do niewoli jeńców i zdobył 
uzbrojenie. Jan Rossman „Wacek”, który później przesłuchiwał jednego 
z tych Niemców, wspominał: „Został on schwytany, a właściwie wyłu-
skany z bunkra strzelniczego przy ul. Okopowej. Strzelał do naszych 
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żołnierzy jak snajper i trzeba go było uciszyć. Dokonał tego osobiście 
dowódca »Brody 53«, kapitan »Jan« – Jan Kajus Andrzejewski, rzucając 
na strop bunkra ciężki granat burzący angielskiej konstrukcji”.

W ciągu pierwszych dni powstania żołnierze „Brody 53” opanowali 
Szkołę Świętej Kingi, zabudowania fabryki Pfeiffera przy ul. Okopo-
wej 58/72 oraz szkołę przy ul. Spokojnej 13. Ogromnym sukcesem było 
zdobycie dwóch niemieckich czołgów typu Panther, z których utworzono 
powstańczy pluton pancerny i których użyto później w akcjach bojowych. 

„Byłyśmy wolne”

Najbardziej spektakularną akcją „Brody 53” w czasie powstania był 
szturm na niemiecki obóz zwany Gęsiówką. Do 5 sierpnia Niemcy 
zajmowali jeszcze wschodnią, najbardziej rozbudowaną część obozu, 
oddzielającą polskie oddziały od Starego Miasta. Tego dnia do ata-
ku na obóz ruszyli żołnierze z batalionu „Zośka” prowadzeni przez 
czołg – powstańczą Panterę. To początkowo zmyliło Niemców, którzy 
sądzili, że właśnie nadchodzi dla nich odsiecz. Kiedy rozpoznali polskie 
znaki na pancerzu, na skuteczne działanie było już za późno. Czołg siłą 
rozpędu zniósł żelazną bramę, przejechał niską barykadę i wjechał na 
teren obozu, ostrzeliwując niemieckie stanowiska znajdujące się w mu-
rowanych wieżyczkach. Za Panterą na teren obozu wdarli się powstańcy 
i w bezpośrednim szturmie zajęli budynek niemieckiego dowództwa, 
z którego Niemcy w większości pouciekali. 

W wyniku zwycięskiej walki z rąk niemieckich uwolniono ponad 
350 Żydów pochodzących z różnych krajów Europy. Część oswobodzo-
nych spontanicznie dołączyła do powstańczych oddziałów i utworzyła 
m.in. drużynę mechaników do obsługi powstańczych czołgów. Ponadto 
zdobyto sporo broni i amunicji. Polacy stracili dwóch zabitych i kilku 
rannych. Po stronie niemieckiej zginęło ośmiu esesmanów. 
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Tak moment oswobodzenia zapamiętała jedna z więźniarek Zo-
fia Zamsztejn (Kamieniecka): „W pewnym momencie w oknie stanął 
jakiś żołnierz […]. To był Polak powstaniec. Kazał nam szybko biec 
we wskazanym kierunku. Zerwałyśmy się i wybiegłyśmy jak szalone. 
Przed nami biegły [setki] uwolnionych »pasiaków«. Butami robili wy-
łom w drutach kolczastych, którymi zakratowane były okna baraków. 
Brak tchu w piersiach od biegu i ze wzruszenia. To był niezapomniany, 
zupełnie książkowy moment. Byłyśmy wolne”. 

I jeszcze relacja Witolda Bartnickiego „Wiktora”, powstańca z za-
łogi czołgu: „Gwar potężnieje i tłum pasiaków wysypuje się na plac. 
Więźniów jest bardzo dużo. Wszyscy rozradowani do najwyższego 
stopnia. Entuzjastyczne okrzyki. Radość dochodząca niemal do obłędu. 
Są kobiety, dzieci, starcy, mężczyźni. Ściskają nas za ręce i dziękują po 
grecku, węgiersku, czesku, po polsku. Stary, zgrzybiały Żyd stoi przed 

Powstańczy zdobyczny czołg Pantera (domena publiczna)



BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ22

czołgiem, milczy, ręce uniósł do góry, śmieje się z wykrzywioną dziw-
nie twarzą i tylko łzy ciekną mu po policzkach. Jestem niesłychanie 
zakłopotany. Za co oni nam dziękują? Bez słowa ściskamy mu ręce. Na 
czołg wdrapuje się mały, piętnastoletni chłopiec. Mówi coś do nas po 
czesku. Zagląda ciekawie do środka. Z wdzięczności przynosi i wręcza 
mi porcelanową figurkę skradającej się pantery. Staram się mu wyjaśnić 
jej znaczenie, wynikające z tego, że nasz czołg też Pantera. Porcelanowa 
pantera zostaje naszą maskotką”.

Na szańcach Starówki

Oddział mjr. „Jana” prowadził ciężkie walki w rejonie cmentarzy wol-
skich, magazynów na Stawkach oraz na Muranowie. W drugiej deka-
dzie sierpnia oddziały powstańcze musiały opuścić Wolę, a następnie 

Żołnierze batalionu „Zośka” z uwolnionymi więźniami z niemieckiego obozu przy 
ul. Gęsiej, tzw. Gęsiówki (domena publiczna)
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Muranów. W tym czasie na Starówce krzepła obrona, podczas której 
kolejną chwalebną kartę zapisali też żołnierze „Brody 53”. Wykazali 
się oni męstwem podczas obrony kościoła i szpitala św. Jana Bożego 
i w natarciu na Dworzec Gdański. Szczególnie ciężkie straty ponieśli 
w rejonie boiska Polonii przy ul. Konwiktorskiej oraz broniąc najbardziej 
na północ wysuniętej powstańczej reduty na Starym Mieście – gmachu 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. 

26 sierpnia wieczorem, w związku z bardzo trudną sytuacją na 
północnej flance obrony Starego Miasta oraz w gmachu PWPW, do-
wodzący w tym miejscu ppłk Franciszek Rataj „Paweł” podjął decyzję 
o przeprowadzeniu przeciwuderzenia. Do akcji oprócz załogi PWPW 
miał ruszyć atakujący z zewnątrz zbiorczy oddział ze zgrupowania „Ra-
dosław”. Dowodzenie nad całością: dwoma plutonami „Zośki” i jednym 
plutonem z batalionu „Czata 49”, objął Jan Andrzejewski.

Żołnierze batalionu „Zośka” na terenie zdobytej Gęsiówki. W środku Stanisław 
Koza-Kozicki „Howerla”, który poległ na boisku Polonii podczas natarcia  
na Dworzec Gdański (NAC, domena publiczna)
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Ryszard Wyszogrodzki „Blady” wspominał: „Kpt. »Jan« ze zorga-
nizowanym przez siebie oddziałem – nagłym szturmem o zmroku, przy 
wybuchach granatów ręcznych, zmasowanym ogniu broni maszynowej, 
wstrzelanej w okna budynku, wykorzystując chwilowe zaskoczenie npla 
[nieprzyjaciela] – z impetem wdziera się i zdobywa […] wejście, hall 
i I piętro w budynku PWPW”. W wyniku nocnej akcji udało się opa-
nować połowę kompleksu PWPW i jednocześnie odblokować odciętą 
czasowo grupę rannych z ppłk. Janem Szypowskim „Leśnikiem” na 
czele, co dało możliwość ich ewakuacji z gmachu. Niestety na więcej nie 
pozwoliła ogromna przewaga nieprzyjaciela i jego korzystne ulokowanie 
na wyższych piętrach budynku. Późną nocą oddział kpt. „Jana” wycofał 
się z PWPW, ale dramatyczna obrona placówki trwała jeszcze przez 
dwie doby, do 28 sierpnia 1944 r. 

„To niemożliwe, tam muszą być nasi!”

Wobec wyczerpania się środków walki i sił obrońców Starego Miasta 
dowództwo Grupy „Północ” zdecydowało się na przebicie korytarza 
i ewakuację powstańców do Śródmieścia. Akcję planowano przeprowa-
dzić dwustronnym atakiem w nocy z 30 na 31 sierpnia. Główne siły mia-
ły uderzyć od strony Starówki, a natarcie wychodzące naprzeciw – od 
Śródmieścia. Interesującym i jedynym w swoim rodzaju elementem akcji 
miał być kanałowy desant bojowy na pl. Bankowy. Wśród oddziałów 
atakujących ze Starówki było zgrupowanie „Radosław” i wchodząca 
w jego skład brygada „Broda 53”. Według planu żołnierze „Radosława” 
zostali uszykowani w drugim rzucie. Tworzyli lewe skrzydło natarcia, 
mające atakować po osi: Bank Polski – ruiny domów przy ul. Bielańskiej 
i Senatorskiej – Szpital Maltański (ul. Senatorska 40) – Plac Bankowy. 
Grupie tej, złożonej z elitarnych oddziałów powstańczych, powierzono 
główny wysiłek natarcia.  
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Gdy cywile dowiedzieli się o ewakuacji, również zaczęli szykować 
się do ucieczki ze Starówki. Przy planowanych punktach wyjścia do na-
tarcia zaczęły się tworzyć ogromne zatory. Z tej przyczyny kilkakrotnie 
przesuwano początek operacji. Wreszcie 31 sierpnia ok. godz. 3.30 rano 
do akcji ruszyli powstańcy ze Starówki. Niepowodzeniem zakończył się 
atak pierwszorzutowego oddziału ze zgrupowania „Sosna” i grupy z ba-
onu „Wigry”. Natomiast kompanii „Rudy” z batalionu „Zośka” udało się 
przeskoczyć ul. Senatorską i skryć w pobliskich ruinach. Bezpośrednio 
za nią posuwał się mjr Jan Andrzejewski „Jan” wraz ze swoim pocztem, 
plutonem Bolesława Góreckiego „Śnicy” i drużyną miotaczy płomieni.

Zdzisław Miśkiewicz „Miś-Zdziś” z batalionu „Zośka” relacjo-
nował: „Wdrapywaliśmy się na okna, kiedy od strony barykady na  

Grupa powstańców ze zgrupowania „Radosław” (fot. Edward Tomiak, zbiory MPW)
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Powstańcy z „Brody”, widoczni na zdjęciu od lewej: N.N., Jan Kajus Andrzejewski 
„Jan”, Ewaryst Jakubowski „Brat”, N.N., kpt. Józef Hłasko „Podhorecki”, Ryszard 
Białous „Jerzy”, Maria Całka „Wika”, N.N. (być może Stanisław Sosabowski  
„Stasinek”?), sierpień 1944 r. (AAN, Zbiory Henryka Kozłowskiego „Kmity”)
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podwórko wpadł major »Jan«. – No, chłopcy, idziemy naprzód – to były 
jego pierwsze słowa. Niczego innego zresztą się nie spodziewaliśmy. 
[…] Major Jan, nie zatrzymując się ani na chwilę, biegł w stronę nasypu 
[…]. – Panie majorze, tam są Niemcy! – krzyknąłem z rozpaczą w gło-
sie, gdyż nie miałem nadziei, aby mogło to powstrzymać majora przed 
parciem naprzód. Był już w połowie nasypu, kiedy odkrzyknął: – To 
niemożliwe, tam muszą być nasi! I przez chwilę miałem nadzieję, że się 
pomyliłem. Puściłem się co sił w nogach za majorem, żeby nie stracić 
z nim łączności. Kiedy dobiegałem wierzchołka nasypu, z prawej strony 
ktoś zaczął do mnie strzelać. Zdążyłem jeszcze zauważyć za nasypem 
dość liczną grupę Niemców, w środku której ktoś się z kimś szamotał, 
ktoś strzelał – zrozumiałem, że to major sprzedawał swoje życie”. 

Stanisław Lechmirowicz „Czart”, również z „Zośki”, tak zapa-
miętał to wydarzenie: „Jakaś grupa skręca w tym samym kierunku, 
na jej czele chyba Jan. Wpadają na hałdę gruzu, dochodzą już niemal 

Ruiny kościoła bonifratrów pw. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła – ul. Bo-
nifraterska 12, 1947 r. (fot. Karol Pęcherski, zbiory MPW)
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do budynku. Jestem u podnóża, ze mną jeszcze dwóch, chyba od mio-
taczy. Nagle z okien o kilkanaście kroków od majora wychylają się 
ludzie w mundurach feldgrau. – Hande hoch! Hande hoch! Ruki wwierch! 
Wrzask Ukraińców miesza się z hukiem granatów. Smukła sylwetka 
oficera rysuje się jasno w ogniu wybuchu. Padają jeszcze błyski grana-
tów, jeszcze wściekłe uderzenie kilkunastu naraz peemów i cisza. Jan, 
dowódca pułku, nie żyje”.

Wraz z mjr. „Janem” w ruinach domów tzw. rygla, między Bie-
lańską a Senatorską, zginęli wtedy również oficerowie z jego pocztu: 
kpt. Józef Hłasko „Podhorecki”, cichociemny por. Ewaryst Jakubowski 
„Brat” oraz chor. Edward Garbiec „Rafał”. Próba przebicia się ze Sta-
rówki do Śródmieścia zakończyła się niepowodzeniem, a straty strony 
polskiej należy szacować na ok. 300 powstańców, zarówno zabitych, jak  

Powojenna Warszawa, Ogród Krasińskich. Ekshumowane zwłoki wydobyte z ruin 
Pasażu Simonsa u zbiegu ul. Długiej i Nalewek, pod którego gruzami 31 sierpnia 
zginęło ponad 200 osób, w tym ok. 120 broniących obiektu żołnierzy batalionu 
„Chrobry I”, 1947 r. (fot. Zygmunt Sowiński „Ostoja”, zbiory MPW)
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i rannych. Dopełnieniem polskiej porażki było niemieckie bombar-
dowanie, w wyniku którego rankiem 31 sierpnia pod gruzami Pasażu 
Simonsa zginęło jeszcze ok. 200 osób. Tylko niewielkiej grupie z baonu 
„Zośka” pod dowództwem kpt. Ryszarda Białousa „Jerzego” i por. An-
drzeja Romockiego „Morro” udało się przedostać górą do Śródmieścia. 
Pozostałe oddziały musiały się ewakuować ze Starówki kanałami.

Józef Hłasko „Podhorecki” urodził się 
w 1900 r. w Warszawie jako syn komendanta 
Warszawskiej Straży Pożarnej Józefa Hłaski 
i Romany z d. Hłasko. Był stryjem przyszłe-
go pisarza Marka Hłaski. Józef Hłasko był 
przedwojennym oficerem administracji WP, 
następnie został przeniesiony do korpusu 
oficerów artylerii i przydzielony do 1 Pułku 
Artylerii Ciężkiej w Modlinie. Był autorem 
pracy Zarys historii Wojennej 1-go Pułku Arty-
lerii Ciężkiej (1929 r.). W 1937 r. został awan-
sowany na stopień kapitana, a następnie był 

słuchaczem Szkoły Uzbrojenia w Warszawie. Po wybuchu II wojny 
światowej działał w konspiracji ZWZ-AK – w Kedywie i sztabie 
brygady „Broda 53”. W Powstaniu Warszawskim walczył jako oficer 
do zadań specjalnych przy poczcie dowódcy „Brody”.





Józef Hłasko „Podho-
recki (1900–1944)  
(ze zbiorów Teresy 
Wilczyńskiej  
z d. Hłasko, MPW)
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Pro Memoria

Jan Kajus Andrzejewski rozkazem dowódcy AK z 11 sierpnia 1944 r. 
został uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari V klasy z następującym 
uzasadnieniem: „odznaczył się w walkach na terenie Grupy »Północ«”. 
W połowie sierpnia we wniosku awansowym ppłk. „Radosław” tak 
napisał o kpt. „Janie”: „Jako d[owód]ca baonu w 15-dniowych walkach 
przeprowadził szereg akcji ofensywnych, doskonale przemyślanych 
i zorganizowanych, które rozszerzyły stan posiadania terenowy zgrupo-
wania »Radosław« i dały liczną zdobycz w sprzęcie wojennym i jeńcach”. 
20 sierpnia Jan Andrzejewski został harcmistrzem, a osiem dni później 

Ewaryst Jakubowski „Brat” (ur. 1920 r.) 
jako porucznik saperów walczył we wrześniu 
1939 r. w batalionie zmobilizowanym przez 
Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie. 
Przez Węgry i Jugosławię przedostał się do 
Wojska Polskiego we Francji, trafił do 3 DP. 
Następnie został ewakuowany do Wielkiej 
Brytanii i służył w 1 Samodzielnej Brygadzie 
Spadochronowej gen. Stanisława Sosabow-
skiego. Na ochotnika zgłosił się do służby 
w kraju i został zrzucony jako cichociemny 

w październiku 1942 r. Działał w Oddziale Dyspozycyjnym KG 
AK „Osa” – „Kosa 30”, następnie w Kedywie Okręgu AK Kielce 
oraz w Kedywie KG AK (brygada „Broda 53”). W Powstaniu War-
szawskim był adiutantem dowódcy „Brody” – Jana Andrzejewskiego 
„Jana”. W 1944 r. odznaczony pośmiertnie Krzyżem Walecznych 
i Krzyżem Virtuti Militari V klasy.





Ewaryst Jakubowski 
„Brat” (1920–1944) 
(zbiory MPW)
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„za wyjątkową odwagę i wybitne dowodzenie” został awansowany na 
stopień majora.

Szczątki Jana Kajusa Andrzejewskiego oraz 23 żołnierzy brygady 
„Broda” poległych 30/31 sierpnia 1944 r. w trakcie próby przebicia się 
do Śródmieścia zostały złożone 30 marca 1945 r. w zbiorowej mogile 
(rząd IV, grób 4) w kwaterze baonu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie.

Kwatera baonu „Zośka”  
na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie, 
2021 r. (fot. Szymon Nowak)

Mogiła Jana Kajusa Andrzejewskiego 
oraz osób poległych w czasie akcji 

przebicia się do Śródmieścia, 2021 r. 
(fot. Szymon Nowak)
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Jan Andrzejewski został pośmiertnie awansowany na stopień pod-
pułkownika. Oprócz Krzyża Virtuti Militari dwukrotnie otrzymał 
Krzyż Walecznych (w 1939 i 1944 r., choć niektóre publikacje mówią 
o trzykrotnym przyznaniu tego odznaczenia). Imię Jana Andrzejew-
skiego „Jana” nosiła drużyna harcerska przy Technikum Geodezyjnym 
w Żelechowie w województwie mazowieckim, w której to miejscowości 
Andrzejewski przez kilka lat mieszkał.

Wspominając swoje ostatnie spotkanie z Janem Andrzejewskim, 
Zdzisław Miśkiewicz zanotował: „Byłem mocno wyczerpany, ale 
samo ukazanie się majora postawiło mnie na nogi. Nareszcie szczęście 
uśmiechnęło się do mnie. Będę mógł walczyć przy boku dowódcy, który 
był nieosiągalnym ideałem żołnierza dla każdego z nas”.

Pamiątkowa odznaka zgrupowania AK  
„Radosław” (zbiory Tomasza Sikorskiego,  
fot. Piotr Życieński)
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