
Grupa I 

 

Punkt 23 

„Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. 

W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków.” 

 

Tablica ta znajduje się na budynku parafii św. Andrzeja Boboli, na rogu ulic św. 

Andrzeja Boboli oraz Rakowieckiej. Jest wykonana z betonu i wmurowana w mury 

budynku. 

Powstała po II Wojnie Światowej, upamiętnia rozstrzelane przez Niemców ofiary 

Powstania Warszawskiego. 

 

 

 



 

Punkt 4 

„W tym domu mieszkała w latach 1936 - 1939 

Krystyna Krahelska 

„Danuta” 

(1914 - 1944) 

Poetka, żołnierz AK, 

autorka pieśni 

„Hej chłopcy, bagnet na broń” 

Zginęła 2.VIII 1944  w Powstaniu Warszawskim” 

 

Tablica została wykonana z ciemnego granitu po II Wojnie Światowej. Znajduje się na 

ścianie budynku przy ul. Rakowieckiej 57, w którym kiedyś sama poetka 

zamieszkiwała. Tablica powstała po II Wojnie Światowej i upamiętnia Krystynę 

Krahelską.  

Krystyna Krahelska urodziła się w 1914 roku - była poetką, harcerką, etnografem, 

żołnierzem Armii Krajowej i uczestniczką Pow. Warszawskiego. Została ranna 1 

sierpnia w pierwszej godzinie powstania na ul. Polnej podczas ratowania rannego 

kolegi. W wyniku zadanych ran zmarła 2 sierpnia. Pośmiertnie awansowana do 

stopnia plutonowego AK. Odznaczona: Krzyżem Walecznych; Złotym Krzyżem Zasługi 

z Mieczami; Krzyżem Armii Krajowej; Medalem Wojska. Co ciekawe, to właśnie twarz 

Krystyny Krahelskiej posiada warszawska syrenka, pomnik znajdujący się na Powiślu. 

 

 



 

Punkt 7 

„Pamięci wybitnego uczonego 

prof. nauk leśnych  

Jana Miklaszewskiego 

1874 - 1944 

rektora Szkoły Głównej  

Gospodarstwa Wiejskiego, 

organizatora tajnego nauczania  

w S.G.G.W. - podziemnej, 

zmarłego w roku r. 1944 

w tragicznych warunkach  

II Wojny Światowej. 

Tablice tę ufundowało w roku 1974 

Stowarzyszenie Wychowanków S.G.G.W.” 

 

Tablica wykonana jest z czarnego granitu i znajduje się na ścianie budynku 

mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 46, w którym mieszkał niegdyś sam Jan Miklaszewski. 

Powstała w 1974 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków S.G.G.W.. 

Jest poświęcona Janowi Miklaszewskiemu - polskiemu leśnikowi, autorowi wielu prac 

z zakresu historii i ekonomii rolnictwa. Po I Wojnie Światowej Miklaszewski był jedną z 

głównych osób odpowiedzialnych za organizacje administracji polskiego leśnictwa, 

a w latach 1918 - 1931 pełnił funkcję szefa Sekcji Lasów w Ministerstwie Rolnictwa i 

Dóbr Państwowych. W 1931 roku został wykładowcą na S.G.G.W.. Zmarł 5 lutego 

1944 roku z wycieńczenia i wygłodzenia, spowodowanego wojną. 

 

 



 

 

Punkt 19 

„W pierwszym dniu 

Powstania Warszawskiego 1944 r. 

3 Kompania Szturmowa „Felka” 4 rej. 

Powstała w 39 r. z I Komp. „Jacka” 

i przemianowana na Komp. 0-2 

„Withala” pułku A.K. „Baszta” 

zdobyła w śmiałym natarciu 

budynki S.G.G.W. 

obsadzone przez Niemców. 

Zwycięstwo to zostało okupione  

śmiercią dowódcy por. „Bohusza - Felka” 

F. Dąbrowskiego 

oraz kilkunastu powstańców.” 

 

Tablica wykonana jest z czarnego marmuru. Upamiętnia walki kompanii 0-2 

„Withala” pułku „Baszta”. Znajduje się na ścianie budynku przy ulicy Rakowieckiej 

26/30. Powstała po II Wojnie Światowej. 

Do pułku „Baszta” należały jednostki wojskowe Armii Krajowej walczące w okresie 

okupacji niemieckiej oraz biorące udział w walkach w okresie Powstania 

Warszawskiego. Pułk ten został odznaczony srebrnym krzyżem Orderu Virtuti Militari za 

walki w Powstaniu Warszawskim. Nazwa „Baszta” powstała jako skrócenie wyrażenia 

batalion ochrony sztabu, który był zalążkiem pułku. 

 



 

 

 
 

Punkt 12 

„W tym domu mieszkał 

i został aresztowany 

hm. Jan Bytnar ps. „Rudy” 

bohater „Szarych Szeregów” 

uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. 

w zbrojnej Akcji pod Arsenałem. 

Zmarł z ran 30.III. 1943 r. w wieku 21 lat.” 

 



Tablica jest wykonana z czarnego marmuru i znajduje się na ścianie kamienicy przy 

al. Niepodległości 159. Została ufundowana przez byłych żołnierzy batalionu „Zośka” 

i ZHP. Upamiętnia Jana Bytnara. Jan Bytnar (ps. Rudy, Czamy, Janek, Krokodyl, Jan 

Rudy) urodził się w 1921 roku. W wieku 12 lat wstąpił do ZHP. Od początku II Wojny 

Światowej aktywnie brał udział działaniach konspiracyjnych. Był członkiem „Szarych 

Szeregów”, tajnej organizacji Związku Harcerstwa Polskiego. Posiadał również stopień 

podporucznika Armii Krajowej i harcmistrza ZHP. W 2009 roku Jan Bytnar został 

pośmiertnie odznaczony za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 

Polskiej Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

 

 
 

Punkt 18 

„Szkoła Rękodzielnicza - koszary niemieckiego batalionu SS 

nosząca kryptonim „Basy”. 

 

1 sierpnia 1944 roku godz. „W” 

miejsce pierwszego boju  

batalionu „Bałtyk” 

pułku Armii Krajowej „Baszta” 

W walce zginęło 38 powstańców 

żołnierzy kompanii B-1, B-2, B-3 

   Cześć Ich pamięci! 

 

Towarzysze broni - władze i społeczeństwo Mokotowa 

1.VIII. 1995 r.” 



 

Tablica znajduje się na budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i 

Kosmetycznych nr 22 przy ulicy Kazimierzowskiej 60. Jest wykonana z kamienia. 

Powstała w 1995 roku. Upamiętnia walki batalionu „Bałtyk” pułku AK „Baszta”. 1 

sierpnia o 17:00 batalion „Bałtyk” uderzył na „Basy” - budynek Szkół 

Rękodzielniczych, siedzibę SS bronioną przez 400 ludzi. W wyniku walk wielu 

powstańców zginęło. 
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