
78 rocznica Akcji pod Arsenałem 

 
Motywy zorganizowania akcji 
  Powodem akcji było aresztowanie Jana Bytnara ps „Rudy”. Rudego zaaresztowano wraz z 
ojcem 23.03.1943 o 4:30, zostali przewiezieni na Pawiak . W chwili aresztowania matka 
„Rudego”, Zdzisława, przebywała pod Jędrzejowem. Nieobecna była również jego młodsza 
siostra („Duśka”), która poprzedniego dnia, z powodu awarii tramwaju na placu Trzech 
Krzyży, nie zdążyła dotrzeć do domu na Mokotów przed godziną policyjną i na polecenie ojca 
została na noc u znajomych przy ul. Hożej. Przypadkiem, w czasie ich rozmowy telefonicznej w 
mieszkaniu Bytnarów przebywał syn sąsiadów, Stanisław Bukowski. Usłyszawszy nad ranem 
krzyki gestapowców i zobaczywszy wyprowadzanych na ulicę mężczyzn, Bukowski od razu po 
zakończeniu godziny policyjnej dotarł do Danuty z wiadomością o aresztowaniu jej ojca i 
brata. Przed godz. 7.00 osobiście przekazała tę informację przyjacielowi Bytnara i jego 
zwierzchnikowi – dowódcy warszawskich Grup Szturmowych i jednocześnie zastępcy 
Oddziału Specjalnego „Jerzy” Tadeuszowi Zawadzkiemu „Zośce”. Jeszcze tego samego dnia 
„Zośka” opracował plan i skompletował grupę gotową do przeprowadzenia ataku. 
  Tymczasem, w wyniku okrutnych metod stosowanych przez Niemców podczas śledztwa, 
„Rudy” drugiego dnia po aresztowaniu z ciężkimi obrażeniami ciała i pierwszymi objawami 
niewydolności nerek, trafił do szpitala więziennego na Pawiaku. Ponieważ nie był już w stanie 
się poruszać o własnych siłach, na kolejne przesłuchanie na Szucha został zabrany na noszach. 
 

Pierwsza próba – akcja „Meksyk I” 
 

 

 
 
 

 
                         
 
 
 
 
 

 
 

Przebieg wydarzeń akcji pod Arsenałem („Meksyk II) 
 

  Akcja, której dowódcą był Stanisław Broniewski 

„Orsza”, rozpoczęła się o godz. 17.30. Dowódca 

"Ataku" – Tadeusz Zawadzki „Zośka” - podbiegł do 

policjanta, który pojawił się w pobliżu miejsca 

akcji, wezwał go do oddania broni, a wobec próby 

jej użycia - postrzelił funkcjonariusza. 

Jednocześnie dowódca sekcji "Granaty" – Maciej 

Dawidowski „Alek” - zlikwidował idącego 

Nalewkami oficera SS. 

  W tym czasie sekcja "Anody" obrzuciła butelkami szoferkę nadjeżdżającej więźniarki, która 

stanęła w płomieniach. Z samochodu wyskoczył jeden z Niemców, drugi wypadł na jezdnię. 

Pawiak (więzienie) 

II wojnę światową przeżyło 11 uczestników akcji.  

W lipcu 2011 zm. ostatni z nich – 

 Kazimierz Łodziński „Kapsiut” 



Sekcja "Butelki" oddała strzały do wciąż toczącego się wozu. Siedzący z tyłu gestapowcy 

odpowiedzieli ogniem, jeden z nich został zabity. 

   

Przebiegającego przez jezdnię Tadeusza 

Krzyżewicza "Buzdygana" ranił w brzuch i nogę 

leżący na ziemi policjant, który następnie został 

zabity przez członków sekcji "Sten". Nastąpiła ostra 

wymiana strzałów grupy "Zośki" z siedzącym z tyłu 

wozu gestapowcem i z żandarmami z pobliskiego 

getta. Wśród strzałów grupa "Atak" dobiegła do 

auta. Ostatni ranny Niemiec uciekł z samochodu. 

 

 

 Moment uwolnienia „Rudego” tak opisywał Tadeusz Zawadzki: „Gdy wszyscy więźniowie 

wysypali się na ulicę, z głębi wozu ukazał się Janek gramoląc się na czworakach przez ławki. 

Ogolona głowa, twarz zielono-żółta, zapadnięte policzki, olbrzymi siniec pod okiem, sine uszy. 

Wielkie oczy szeroko otwarte, patrzące na nas. Porwaliśmy go na ręce. Każde dotknięcie go 

przez nas wywoływało krzyk bólu”. (”Kamienie przez Boga rzucane na szaniec”.  

Relacja Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, kwiecień 1943 r.) 

  Grupa „Atak” wycofała się zabierając "Rudego", którego ułożono obok rannego „Buzdygana” 

w przygotowanym przez kolegów samochodzie. W czasie akcji ranna została też jedna  

z odbitych więźniarek – Maria Schiffers, którą umieszczono w zarekwirowanym cywilnym 

aucie. Oba pojazdy odjechały w stronę Starego Miasta. 

 

 Skład Grupy „Atak” 
 
+ Tadeusz Zawadzki „Zośka”– dowódca grupy 

+ Jan Rodowicz „Anoda”– dowódca sekcji „Butelki” 

+ Tadeusz Chojko „Bolec” 
+ Henryk Kupis „Heniek” 
+ Stanisław Pomykalski „Stasiek” 
+ Sławomir Bittner „Maciek”– dowódca sekcji „Sten I” oraz obsługa stena 
+ Eugeniusz Koecher „Kołczan” 
+ Wiesław Krajewski „Sem” 
+ Jerzy Gawin „Słoń”– dowódca sekcji „Sten II” oraz obsługa stena 
+ Tadeusz Krzyżewicz „Buzdygan”– zm. w wyniku odniesionych ran 2 kwietnia 1943 w 
Szpitalu Przemienienia Pańskiego 
+ Tadeusz Szajnoch „Cielak” 
+ Aleksy Dawidowski „Alek”– dowódca sekcji „Granaty”, zm. w wyniku odniesionych 
ran 30 marca 1943 w Szpitalu Dzieciątka Jezus 

+ Hubert Lenk – ujęty w czasie akcji, zamordowany podczas śledztwa przez Gestapo 
+ Jerzy Zapadko „Mirski”Grupa „Ubezpieczenie” 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Książki dotyczące Akcji pod Arsenałem, które WARTO przeczytać! 
 



 

 
Jan Bytnar „Rudy”, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”  
i inni opisani w „Kamieniach na szaniec” są  „symbolem poświęcenia, ofiarności polskiej 
młodzieży w walce z okupantem, w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny”. 
Byli gotowi oddać za siebie nawzajem życie. 
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