
Tramwajarze i autobusiarze w konspiracji 
 

 
Poziomo 

3. Zajezdnia "...” przy ul. Kawęczyńskiej - zabudowania zajezdni zostały zdobyte 1 sierpnia 1944 r. 
przez oddział porucznika Henryka Malowidzkiego „Rana” w sile 48 żołnierzy, ze względu na słabe 
uzbrojenie powstańców i brak środków łączności zajezdnia przeszła w ręce Niemców następnego 
dnia 

5. Jan ... - majster Głównych Warsztatach Tramwajów Miejskich na Woli, dowodził 2. kompanią, a po 
przekształceniu 323 plutonem w III Batalionie Organizacji Wojskowej PPS Ciężko ranny 10 
sierpnia, zmarł siedem dni później. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militari 

9. Piotr ... - kontroler biletów tramwajowych, działacz komunistyczny i związkowy. Od 1944 kapitan 
Komendy Głównej Polskiej Armii Ludowej 

10. Tramwajowy Klub Sportowy, jego sekcja piłki nożnej w czasie okupacji wielokrotnie brała udział w 
konspiracyjnych Mistrzostwach Stolicy, wielu piłkarzy działało  w konspiracyjnych organizacjach 
wojskowych 

13. Izydor ... - w 1927 został konduktorem w warszawskim MZK, Podczas okupacji związał się z 
organizacją Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie "Młot i Sierp", zajmował się kolportażem 
ulotek i gromadzeniem broni.  W 1942 roku aresztowany i rozstrzelany na Wydmach Łuże 

14. Chór złożony z tramwajarzy, który podczas okupacji chór śpiewał konspiracyjnie i organizował 
imprezy teatralne, schodziła się na nie, nie tylko ludność Woli, ale również innych dzielnic 
Warszawy. 
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16. Zajezdnia "..." przy ul. Sierakowskiej - na terenie zajezdni 2 sierpnia znajdowało się około 300 osób 
w tym ponad 200 tramwajarzy, których liczba stale się zwiększała. Zajezdnia, poza wiązaniem 
przez 11 dni sił niemieckich nacierających na Dworzec Gdański, pełniła bardzo ważną rolę 
aprowizacyjną 

17. Zygmunt ... - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku w stopniu st. sierżanta artylerii, 
pracował w warszawskich autobusach od 1922 roku, brał udział w takim przygotowaniu kilkunastu 
autobusów do Lublina, tak aby nie osiągnęły celu 

18. Józef …  ...lekkoatleta, olimpijczyk, 11-krotny mistrz Polski w biegach, od 1937 roku pracował w 
Warszawie jako motorniczy tramwaju, Aresztowany przez Gestapo w 1940 roku, zastrzelony w 
obozie Auschwitz.  Pośmiertnie odznaczony  Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, 

Pionowo 

1. Stefan ...-  kierownik stacji samochodowej na Woli. Podporucznik – VI Obwód (Praga) 
Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, następnie 11. batalion Wojskowego Korpusu Służby 
Bezpieczeństwa 

2. ... 92 – adres mieszkania stróża kamienicy, w którym ukryli się motorniczy z konduktorem 
tramwaju, użytego 1 sierpnia 1944 r. u zbiegu Bartyckiej z Nowosielecką, po zepchnięciu z szyn i 
użytego go w charakterze barykady. Tramwajarze ci zostali aresztowani wraz z mieszkańcami i 
rozstrzelani 

4. Józef ... - działacz PPS-u, związkowiec, motorniczy w Stacji „Mokotów”, zamordowany przez 
Niemców w 1943 roku za pomoc Żydom. Za Dworcem Gdańskim w Warszawie, w ogródku 
działkowym Józefa Podkańskiego, znajdował się właz do kanału, który stał się jedną z ważnych 
dróg wyprowadzania zamkniętych w getcie, 

6. Zajezdnia "...” przy ul. Opaczewskiej  - 1 sierpnia na terenie zajezdni znajdowało się około 25 
pracowników i kilkunastu członków ich rodzin, potem liczba osób wzrosła do około 75. 5-go sierpnia 
zajezdnia została otoczona przez pułk Ukraińców, ludzie znajdujący się w zajezdni zostali 
popędzeni na tzw. „Zieleniak” 

7. Herman ... - absolwent Szkoły Inżynierskiej w Mittweidzie w Saksonii. Kierownik Elektrowni 
Tramwajów Miejskich przez całe dwudziestolecie, aż do Powstania Warszawskiego. Rozstrzelany 
przez Niemców 6 sierpnia 1944 roku 

8. Mieczysław ... - kierownik zajezdni „Wola” z ramienia polskiej Dyrekcji, naczelnik Wydziału Ruchu 
i komendant obrony przeciwlotniczej złożonej z 40 ludzi 

11. III Batalion Organizacji Wojskowej ... - oddział w szeregach którego podczas II ego walczyli 
tramwajarze podczas Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia na miejsce zgrupowania Batalionu w 
kościele Redemptorystów przy ulicy Karolkowej 49 przybyło ok. 400 żołnierzy i milicjantów, 
posiadających 26 karabinów, 52 pistolety i 1 ckm oraz 120 butelek z benzyną. 

12. Stanisław ...- w powstaniu dowodził kompanią Milicji PPS, której żołnierzami byli pracownicy 
Zakładów Oczyszczania Miasta, wodociągów i innych środowisk pracowniczych, a dominowali w 
niej tramwajarze Odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia porucznika 

15. Tadeusz ... - konduktor tramwajowy, przejeżdżając tramwajem przez teren getta dostarczał tam 
żywność. W 1943 r. ukrył w swoim domu Leona Schachtera, który uciekł z getta stanisławowskiego. 
Po wojnie został wyróżniony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata 
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