70. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Szpitale Dobrej Woli
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w Powstaniu Warszawskim

Do najwiêkszych zbrodni podczas Powstania
Warszawskiego dosz³o tu¿ po jego wybuchu,
w pierwszych dniach sierpnia 1944 r., na Woli,
w rejonie Leszna, Wolskiej i P³ockiej. W zwi¹zku z 70. rocznic¹ Powstania wydarzeniom tym
zosta³a powiêcona sesja zorganizowana
przez Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Szpitale
Dobrej Woli. Szpitale Karola i Marii, w. £azarza, Wolski i w. Stanis³awa w pierwszych
dniach Powstania Warszawskiego, pod
patronatem rektora WUM prof. Marka
Krawczyka, przy wspó³udziale Muzeum
Powstania Warszawskiego.

W

ola by³a dzielnic¹ najlepiej przygotowan¹ do udzielania pomocy rannym powstañcom. Na jej terenie
znajdowa³y siê cztery miejskie szpitale: Karola
i Marii przy ul. Leszno 136, najnowoczeniejszy wówczas
szpital pediatryczny w kraju, Szpital Wolski przy ul. P³ockiej
23  obydwa przeznaczone na powstañcze bazy sanitarne,
oraz szpitale w. £azarza przy Lesznie i w. Stanis³awa (zakany) przy Wolskiej 37, które nie by³y przewidywane jako
bazy sanitarne.
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Wszystkie cztery od 1 sierpnia przyjmowa³y rannych. Do
Szpitala w. £azarza przys³ano trzech lekarzy i 15-osobow¹ dru¿ynê kilkunastoletnich harcerek sanitariuszek. Obsadzony przez powstañców szpital znalaz³ siê na linii ostrza³u artyleryjskiego, gdy Niemcy rozpoczêli natarcie maj¹ce
umo¿liwiæ jednostkom pancernym dostêp do arterii wschód
 zachód. 5 sierpnia w szpitalu znajdowa³o siê oko³o 300
pacjentów, wród nich ranni Niemcy, i setki szukaj¹cych
schronienia okolicznych mieszkañców. Wieczorem na teren szpitala wtargnêli Azjaci z oddzia³u Dirlewangera i rozpoczêli rze, strzelaj¹c z broni maszynowej do ludzi ukrywaj¹cych siê w piwnicach, wrzucaj¹c tam granaty, zabijaj¹c
na miejscu wyprowadzanych z budynku. Na koniec szpital
podpalili. Zginê³o oko³o 1200 osób. Dziêki interwencji rannych ¿o³nierzy niemieckich uniknê³o mierci oko³o 50 osób
z personelu szpitala.
Rozgrywaj¹cy siê w Szpitalu w. £azarza dramat wiadkowie obserwowali z okien s¹siaduj¹cego z nim Szpitala Karola i Marii. Ten ostatni znalaz³ siê 5 sierpnia w okr¹¿eniu oddzia³ów niemieckich, ale nie by³ bezporednio atakowany.
Powstañcy opucili go przed po³udniem, wraz z nimi Sanitariat Kedywu, a tak¿e l¿ej ranni. Pozosta³o oko³o 60 chorych dzieci oraz 140 rannych i chorych doros³ych.
Esesmani z Ka³mukami wkroczyli 6 sierpnia ko³o po³udnia.
Czêæ personelu i chorych poprowadzili w kolumnie w kierunku Szpitala Wolskiego, nakazuj¹c pozostawienie rannych
i ciê¿ko chorych. Kiedy zaczêli podpalaæ pawilony szpitalne,
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egzekucjê, zabijaj¹c 10 osób, m.in. dr. Jana Barcza, który
1 sierpnia zg³osi³ siê do pracy. Tylko odwa¿na interwencja
dr. Paw³a Kubicy u lekarza niemieckiego, szefa odcinka s³u¿by sanitarnej, któremu wyjani³, ¿e w szpitalu lecz¹ siê tylko
chorzy zakanie, powstrzyma³a dalsze mordy.

Halina Jêdrzejewska, wiceprezes Zwi¹zku Powstañców
Warszawskich

personelowi uda³o siê wynieæ na noszach czêæ rannych.
Chore dzieci pozosta³y w budynku gospodarczym na uboczu, pod opiek¹ dr. Jana Bogdanowicza, który obj¹³ kierownictwo szpitala. W kolumnie ludzi pêdzonych Lesznem zosta³ zastrzelony dr Kmicikiewicz, który wobec groby
rozstrzelania wszystkich z kolumny poda³ siê za komendanta szpitala. Esesmani rozstrzelali te¿ wonego, dwie pielêgniarki i kilku rannych. Pozostali dotarli do Szpitala Wolskiego, nastêpnego dnia dotar³ tam te¿ dr Jan Bogdanowicz
z grup¹ 36 dzieci oraz 50 rannych i chorych.
Szpital Wolski mia³ w planach powstañczych zapewniæ zaplecze chirurgiczne dla przewidywanych w tym rejonie walk.
Rannych zaczêto tu przynosiæ od 4 sierpnia. 5 sierpnia ¿o³nierze Wehrmachtu ostrzegli dyrektora dr. Jana Piaseckiego
o wzmocnieniu si³ niemieckich przez formacje SS. Przyby³
te¿ ³¹cznik z dowództwa z poleceniem ewakuacji szpitala,
co by³o ju¿ nierealne. Esesmani pojawili siê o godz. 14. Wtargnêli do gabinetu dyrektora, zamordowali go i towarzysz¹cych mu prof. Zeylanda i ks. Ciecierskiego, kapelana. Pozosta³y personel oraz wiêkszoæ chorych i rannych wyprowadzili
do spalonych zabudowañ fabrycznych, gdzie zamordowali
oko³o 400 mê¿czyzn, wród nich lekarzy: prof. Józefa Grzybowskiego, Olgierda Soko³owskiego, Kazimierza Drozdowskiego, Stanis³awa Chwojkê, felczera Stanis³awa £empickiego, i szeciu studentów medycyny. Z rzezi cudem ocaleli
lekarze: Leon Manteuffel i Stefan Weso³owski, skierowani
do pracy w niemieckim punkcie sanitarnym w Szpitalu w.
Stanis³awa.
Wypêdzone ze szpitala chore kobiety wraz z kobiecym personelem zosta³y skierowane do prowizorycznego obozu na
Jelonkach, w którym pod kierunkiem dr Janiny Misiewicz
zorganizowano orodek szpitalny.
W Szpitalu Wolskim pozosta³ mówi¹cy dobrze po niemiecku dr Zbigniew Woniewski, wyreklamowany do opieki nad
chor¹ Niemk¹, a tak¿e oko³o 100 chorych i rannych z siostr¹
szarytk¹ i dwiema salowymi. 6 i 7 sierpnia dotarli ranni
i czêæ personelu uratowani ze Szpitala Karola i Marii. Rozpocz¹³ te¿ dzia³alnoæ niemiecki punkt sanitarny.
Szpital w. Stanis³awa przy ul. Wolskiej 37 od pocz¹tku Powstania znalaz³ siê na terenie bezporednich walk. Chocia¿
nie by³ przewidziany jako zabezpieczenie sanitarne, zaczêto
w nim samorzutnie organizowaæ pomoc dla rannych. Kieruj¹cy szpitalem dr Pawe³ Kubica stara³ siê zachowaæ neutralnoæ, wymagaj¹c, by powstañcy przychodz¹cy na opatrunki zostawiali broñ na zewn¹trz. W szpitalu znalaz³o te¿
schronienie kilkuset okolicznych mieszkañców. 5 sierpnia,
po rzezi dokonanej w s¹siaduj¹cej ze szpitalem fabryce
Franaszka, Niemcy zaczêli siê dobijaæ do bramy szpitalnej.
Po wypêdzeniu personelu i chorych na podwórze rozpoczêli
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W szpitalu zorganizowano niemiecki punkt opatrunkowy dla
rannych z grupy Reinefartha, sprowadzaj¹c do pomocy ocala³ych z rzezi w Szpitalu Wolskim doktorów Leona Manteuffla i Stefana Weso³owskiego. Dziêki temu szpital z chorymi
i rannymi przetrwa³ do kapitulacji Powstania. Lekarze nieli
pomoc równie¿ rannym przebywaj¹cym w piwnicach wypalonych domów w okolicy, a tak¿e ludziom uciekaj¹cym
z innych dzielnic.
Sesjê, która oby³a siê 16 czerwca w siedzibie Muzeum przy
ul. ¯wirki i Wigury 63, otworzy³ referat dr. Zbigniewa Osiñskiego z Muzeum Powstania Warszawskiego: Powstanie
Warszawskie na Woli w pierwszych dniach sierpnia, na temat przebiegu dzia³añ zbrojnych. Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM prof. Edward Towpik mówi³ o Wolskich
redutach cz³owieczeñstwa. Fragmenty wspomnieñ prof.
Stefana Weso³owskiego odczyta³a Anna Weso³owska-Szegidewicz. Dr Maria Ciesielska przedstawi³a lady pamiêci
 historiê ¿ycia dr. W³odzimierza Kmicikiewicza. Na zakoñczenie pokazano film dokumentalny Szpital Dobrej Woli,
zrealizowany w 1993 r. przez J. Zajicek.
Sesji towarzyszy³a ekspozycja sprzêtu sanitarnych s³u¿b powstañczych, zdjêæ i dokumentów ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego i archiwów prywatnych.
Organizacjê sesji poparli swym autorytetem: prof. W³adys³aw
Bartoszewski, dr Halina Jêdrzejewska  wiceprezes Zwi¹zku
Powstañców Warszawskich, prof. Andrzej K. Kunert  sekretarz Komitetu Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, Jan O³dakowski
 dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Ü
Na podstawie artyku³u Marii Winiewskiej Szpitale
powstañcze (Pamiêtnik Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego, nr 18/2014) i referatu prof. Edwarda
Towpika Wolskie reduty cz³owieczeñstwa
oprac. Ewa Dobrowolska

Aleksandra Dziarczykowska-Kopeæ
11.04.2014 r.
Nie odchod, gdy kwiaty woko³o
i ptaki tak kwil¹ na drzewie.
Nie odchod  a nie jest weso³o,
lecz o tym zapewne nikt nie wie.
Nie odchod  s¹ sprawy na ziemi,
te, które za³atwiæ trzeba...
Nie odchod, pozostañ z tymi,
którzy uchyl¹ Ci nieba.
Nie odchod, wytrzymaj troszeczkê
ten ból i duszy cierpienie.
Nie odchod i znów zacznij sprzeczkê,
bo ¿ycie jest zawsze w cenie.
Zamiecilimy ten wiersz w Pulsie 67/2014, przypisuj¹c
b³êdnie autorstwo Panu Piotrowi Edwardowi Go³êbskiemu.
Autorów i Czytelników przepraszamy.
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