
��������			
��

Bartosz ZAKRZEWSKI 

WSPOMNIENIE O PRACOWNIKACH ITS 
WALCZ�CYCH NA FRONTACH II WOJNY 

�WIATOWEJ 

Streszczenie 
W Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie na przestrzeni ostatnich 60 lat pracowało 

ponad 1700 osób. W tym wielu znale�� mo�emy wielu wybitnych polskich naukowców. W pierwszych 
latach działalno�ci Instytutu jego kadr� tworzyli ludzie, którzy ocaleli z po�ogi wojennej, wychowani i 
ukształtowani w Polsce przedwojennej. Wielu z nich było kombatantami wojennymi zasłu�onymi w 
walce o niepodległ� Polsk�. W artykule przedstawiono wojenne losy 19 pracowników Instytutu, 
kombatantów II wojny �wiatowej. 

WST�P 
W 2012 r. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie sko�czył sze��dziesi�t 

lat swojej działalno�ci. Przez wszystkie te lata Instytut prowadził wszechstronn�, 
interdyscyplinarn� działalno�� naukowo-badawcz� słu��c� rozwojowi transportu 
samochodowego w naszym kraju, a tak�e ograniczaniu negatywnych skutków rozwoju 
motoryzacji [16]. 

W Instytucie na przestrzeni ostatnich 60 lat pracowało ponad 1700 osób[8]. W 
pocz�tkowym latach funkcjonowania Instytutu jego kadr� tworzyli ludzie, którzy prze�yli 
wojn�, wychowani i ukształtowani w II Rzeczpospolitej. Wielu z nich walczyło w Wojnie 
Obronnej 1939 r. W czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej stan�li oni przed dylematem: w 
jaki sposób przysłu�y� si� odzyskaniu przez Polsk� niepodległo�ci? Cz��� z nich po kl�sce 
wrze�niowej znalazła si� w niemieckich obozach jenieckich. Ci którzy znale�li si� po 17 
wrze�nia 1939 r. w strefie sowieckiej i jakim� cudem nie zgin�li, wyszli z ZSRR wraz z 
Armi� gen. Andersa do Iranu i Iraku, i walczyli potem przeciwko Niemcom w II Korpusie 
Polskim. Pozostali wrócili do polski w szeregach 1 i 2 Armii WP.  

Cz��� wkrótce po rozpocz�ciu działa� wojennych emigrowała na zachód Europy by tam 
walczy� i pracowa� w drodze do zwyci�stwa u boku pa�stw Sprzymierzonych. Wi�kszo��
pozostała jednak w kraju i wzi�ła udział w działaniach konspiracyjnych polskiego podziemia 
niepodległo�ciowego, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Za sw� patriotyczn� postaw�
wielu zapłaciło pobytem w niemieckich obozach jenieckich lub koncentracyjnych. Ich 
rodziny były szykanowane przez okupanta hitlerowskiego i sowieckiego. Ich wojenne losy s�
niezwykle ciekawe dlatego w artykule przedstawiono, w kolejno�ci alfabetycznej, wojenne 
biogramy 18 pracowników Instytutu, kombatantów  II Wojny 	wiatowej. 
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1. BIOGRAMY KOMBATANTÓW - PRACOWNIKÓW ITS 
1.1. Maciej Bernhardt 

W latach 1987-1990 Dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie był 
urodzony 16 styczna 1923 r. prof. dr hab. in�. Maciej Bernhardt (Fot. 1). Jest synem znanego 
lekarza Wacława Bernhardta oraz Stefanii z domu Sobolewskiej. Gimnazjum im. Tadeusza 
Czackiego, uko�czył w 1939 r. uzyskuj�c tzw. „mał� matur�”. Uczestniczył w Wojnie 
Obronnej 1939 r., wpierw w obsłudze Centralnej Składnicy Meldunkowej Obrony 
Przeciwlotniczej, a nast�pnie, po w�drówce na wschód Polski, w oddziałach Lubelskiego 
Batalionu Ochotniczego. W czasie okupacji był uczniem legalnie działaj�cych pod okupacj�: 
Szkoły Wawelberga i Rotwanda (w latach 1940-1942 przemianowanej na Technische 
Fachschule) oraz Pa�stwowej Wy�szej Szkoły Technicznej (1942-1944). Był zaanga�owany 
w prac� konspiracyjn�, od jesieni 1940 do wiosny 1942 roku w Narodowych Siłach 
Zbrojnych, nast�pnie w Armii Krajowej. U�ywał pseudonimów „Zdzisław” i „Zdzich” [2]. 

Fot.  1. Maciej Bernhardt.


ródło: [6] 

Podczas Powstania Warszawskiego M. Bernhardt słu�ył w 237 plutonie II kompanii 
batalionu „Serb” (pó�niej „�ubr”) III Obwodu (�oliborz – „�ywiciel”). Prze�ył masakr� pod 
Boernerowem 2 sierpnia 1944 r., gdy zgin�ło 70% �ołnierzy jego plutonu. W�ród poległych 
byli jego najbli�si przyjaciele a tak�e narzeczona – Hanna Rychłowska. Brał udział m.in. w 
drugim ataku na Dworzec Gda�ski oraz w obronie „Olejarni” na Marymoncie i reduty „Stra�
Ogniowa”. We wrze�niu 1944 r. na �oliborzu został kontuzjowany i ranny w rami�. Pod 
gruzami zbombardowanego domu przy ulicy Miodowej 9 zgin�ła jego matka oraz siostra i jej 
półtoraroczny synek. Po zako�czeniu walk w Warszawie dostał si� do niewoli, ale udało mu 
si� uciec i ponownie doł�czy� do konspiracji [2].  

Po wojnie był m.in. pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej (słu�b� wojskow�
zako�czył w 1970 r. w stopniu pułkownika), redaktorem „Techniki Motoryzacyjnej”, 
pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej i Dyrektorem ITS. Swoje wspomnienia 
wojenne opublikował w ksi��kach pt. „Z Miodowej na Brack�. Opowie�� powsta	ca 
warszawskiego” [2, 3]. 

1.2. Adam Bromberg 
Jednym z ciekawszych a zarazem kontrowersyjnych pracowników ITS był Adam 

Bromberg, w latach 1968-1970, kierownik biblioteki w Instytutu. Urodził si� w w 1912 r. w 
rodzinie �ydowskiej. Jego ojciec prowadził w Lublinie skład i suszarni� chmielu. Ucz�szczał 
do Gimnazjum Humanistycznego Towarzystwa Zakładania Szkół �ydowskich w Lublinie. W 
czasach szkolnych wst�pił do Zwi�zku Młodzie�y Szkolnej b�d�cego fili� Komunistycznego 
Zwi�zku Młodzie�y Polskiej. Po maturze studiował w Wy�szej Szkole Handlu Zagranicznego 
w Wiedniu, ale przerwał nauk� po dwóch latach i powrócił do Polski. Został członkiem 
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Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Za działalno�� komunistyczn� w 1934 r. został 
aresztowany a nast�pnie skazany na 3,5 roku wi�zienia. Zwolniony na mocy amnestii w 
grudniu 1936 r. nie powrócił do działalno�ci partyjnej. Zacz�ł pracowa� w wydawnictwie 
Ferdynada Hoesicka w Warszawie [11]. 

Po wybuchu II Wojny 	wiatowej w latach 1939-1941 przebywał we Lwowie pod okupacj�
sowieck�. Był redaktorem w Pa�stwowym Wydawnictwie Mniejszo�ci Narodowych przy 
Radzie Komisarzy Ludowych Ukrai�skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, gdzie 
kierował sekcj� polsk�. W marcu 1941 r. o�enił si�. Po wybuchu wojny niemiecko-
radzieckiej został zmobilizowany do Armii Czerwonej i ewakuowany w gł�b ZSRR, gdzie 
słu�ył w batalionie budowlanym w Orsku. W 1943 r. wst�pił do podległej polskim 
komunistom armii polskiej i skierowany do 1 Dywizji Piechoty (DP) im. Tadeusza 
Ko�ciuszki, w której słu�ył jako oficer o�wiatowy, a nast�pnie oficer ds. polityczno-
wychowawczych. W maju 1944 r. został szefem wydziału politycznego 2 DP, a w czerwcu 
1944 r. dowódc� szkoły oficerów polityczno-wychowawczych przy 3 DP. W pa�dzierniku 
1944 został zast�pc� dowódcy 1 Brygady Pancernej ds. polityczno-wychowawczych. W maju 
1945 r. został mianowany szefem Zarz�du Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej. 
Wojn� zako�czył w stopniu majora, został odznaczony Krzy�em Virtuti Militari V klasy oraz 
Krzy�em Grunwaldu III Klasy. Jego najbli�si, w tym rodzice, zgin�li podczas II wojny 
�wiatowej. Prze�yli jego �ona oraz bratanica [11]. 

Jesieni� 1951 r. opu�cił wojsko w stopniu pułkownika. Został odznaczony przez Bolesława 
Bieruta Krzy�em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W maju 1953 r. otrzymał 
stanowisko dyrektora Pa�stwowego Wydawnictwa Naukowego (PWN). Dwa lata pó�niej w 
wydawnictwie tym utworzono redakcj� encyklopedii. Równie� w maju 1955 r. uko�czył w 
trybie przyspieszonym wydział dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie nast�pnie 
wykładał (1955-1968). Kierowane przez niego PWN wydało „Mał� Encyklopedi�
Powszechn�”. Od 1957 prowadzono prace nad „Wielk� Encyklopedi� Powszechn�”. W 1964 
r. Bromberg doktoryzował si� na Uniwersytecie Warszawskim.  

1 czerwca 1965 r. został odwołany z funkcji dyrektora PWN co uzasadniono wynikami 
kontroli NIK oraz negatywn� ocen� mo�liwo�ci przeprowadzenia przez niego zmian 
kadrowych. Od maja 1967 r. pełnił funkcj� zast�pcy redaktora naczelnego Pa�stwowych 
Zakładów Wydawnictw Szkolnych (PZWS). W zwi�zku z wydarzeniami z marca 1968 r. 
został usuni�ty z PZPR. Zarzucono mu brak nadzoru politycznego i ideologicznego nad 
działalno�ci� PWN, gdzie nie pracował od niemal trzech lat, a tak�e nadu�ycia finansowe. 
Został zwolniony z pracy w PZWS oraz na Uniwersytecie Warszawskim, zacz�ł pracowa�
jako kierownik biblioteki w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie (1968-
1970) [1]. W tym czasie został aresztowany 21 czerwca 1969 r. pod zarzutem nara�enia na 
straty finansowe PWN. Opu�cił areszt 15 lipca 1969, a post�powanie przeciwko niemu 
umorzono na mocy amnestii. 

W sierpniu 1970 r. wyemigrował z Polski razem z �on� i córk�. W 1972 r. został 
zdegradowany do stopnia szeregowca rozkazem Ministra Obrony Narodowej Wojciecha 
Jaruzelskiego. Zamieszkał w Szwecji, gdzie w 1975 r. zało�ył wydawnictwo „Brombergs 
Bokförlag”. Zmarł w Sztokholmie w 1993 r. 
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Fot.  2. Okładka ksi��ki o Adamie Brombergu.


ródło: [11] 

W 2010 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała si� praca 
opisuj�ca zawikłane losy tej kontrowersyjnej postaci (Fot. 2). Niestety jego dwuletnia praca w 
ITS została opisana w ksi��ce zaledwie jednym zdaniem [11]. Ten wa�ny epizod �yciu A. 
Bromberga wymaga dalszych prac badawczych. 

1.3. Jan Ziemowit Chełmicki 
Jan Ziemowit Chełmicki urodził si� 19 maja 1919 r. w Warszawie (Fot. 3). Jego ojciec 

Stefan Chełmicki słu�ył jako oficer administracyjno-techniczny w WP w latach 1918-1939 r. 
Po kl�sce wrze�niowej przekroczył granic� polsko-w�giersk� i został internowany w obozie 
na W�grzech. Jan Ziemowit uko�czył przed wojn� 6 klas gimnazjum matematyczno-
przyrodniczego im. Tomasza Niklewskiego a nast�pnie wydział samochodowy Pa�stwowej 
Szkoły Technicznej Samochodowo-Lotniczej w Warszawie. W czasie okupacji hitlerowskiej 
od lutego 1942 r. do czerwca 1944 r. pracował jako monter samochodowy w firmie: 
Reparacyjne Warsztaty Samochodowe „Motolot” w Warszawie na ul. Jagiello�skiej 4/6. Od 
czerwca do sierpnia 1944 r. był szoferem firmy transportowej „Henry Roose” na ul. Wiejskiej 
13 [1]. Słu�ył w Armii Krajowej pod pseudonimami „Nał�cz”, „Piast”. W konspiracji nale�ał 
do VI Obwodu (Praga) Warszawskiego Okr�gu Armii Krajowej. Słu�ył w 610 plutonie 
zmotoryzowanym w 5. Rejonie VI Obwodu AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim. 

Fot.  3. Jan Ziemowit Chełmicki w 1961 r.


ródło: [1] 
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Po wojnie ukrywał sw� przynale�no�� do AK. Od stycznia 1945 r. do czerwca 1946 r. 
pracował jako kierownik transportu przedsi�biorstwa Robót Terenowych i Budowlanych in�. 
Stefana Łukawskiego w Warszawie. Nast�pnie miał wraz z koleg� swój warsztat 
samochodowy. W 1956 r. uzyskał stopie� naukowy in�yniera mechanika na Politechnice 
Warszawskiej. W ITS pracował od jego powołania w 1952 r. do 1979 r. Był kierownikiem 
Pracowni Wytrzymało�ciowej i Metalograficznej w Laboratorium Głównym ITS. Po 
przej�ciu na emerytur� nadal utrzymywał kontakty z Pracowni� Bada� Materiałów. Poza ITS 
był tak�e biegłym s�dowym, rzeczoznawc� w zakresie jako�ci sprz�tu motoryzacyjnego, i 
wykładowc� na Politechnice Warszawskiej. Był członkiem ZBoWiD. Zmarł 29 marca 2005 r. 
i został pochowany na Cmentarzu Pow�zkowskim w Warszawie [1]. 

1.4. Andrzej D�browski 
W Powstaniu Warszawskim walczył Andrzej D�browski (Fot. 4). Urodził si� 13 czerwca 

1928 r. w Warszawie. Jego ojciec Jerzy przed wojn� pracował w Pa�stwowych Zakładach 
Lotniczych. Matk� była Wiesława z domu Jabłkowska. Do wybuchu wojny Andrzej mieszkał 
z rodzicami w Warszawie gdzie uko�czył szkoł� powszechn�. Jego ojciec w 1939 r. jako 
pracownik PZL opu�cił Polsk� emigruj�c do Anglii i od tego czasu rodzina straciła z nim 
kontakt. W czasie okupacji hitlerowskiej A. D�browski mieszkał w Warszawie gdzie 
uko�czył 3-klasowe gimnazjum na tajnych kompletach.  

W 1942 r. A. D�browski został członkiem Armii Krajowej na Mokotowie (ps. „Jur”). 
Latem 1943 r. znalazł si�  w oddziałach partyzanckich AK na Zamojszczy�nie. Walczył w 
Powstaniu Warszawskim, po którym dostał si� do niewoli niemieckiej i do obozu je�ców w 
Skierniewicach.  Uciekł z transportu w Gliwicach  i udał si� do Radomia gdzie przebywał do 
wyzwolenia przez Armi� Czerwon�. Po wyzwoleniu wraz z rodzin� przeniósł si� do Łodzi 
gdzie mieszkał pracuj�c dorywczo do 1946 r. Jesieni� 1946 r. powrócił do Warszawy. 

Fot.  4. Andrzej D�browski w 1964 r. 


ródło: [1] 

W Instytucie Transportu Samochodowego pracował od momentu jego powołania w 1952 r. 
do 1990 r. na ró�nych stanowiskach w Laboratorium Chemicznym. Był m.in. Kierownikiem 
Pracowni Fizyko-Chemicznej Zakładu Bada� ITS. Został odznaczony m.in.: Krzy�em 
Walecznych, Br�zowym Krzy�em Zasługi, Medalem Zwyci�stwa i Wolno�ci, Medalem „Za 
Warszaw�”, Odznak� Grunwaldzk�, Krzy�em Powsta�czym [1]. 

1.5. Leon D�browski 
W Zwi�zku Radzieckim w Armii Andersa znalazł si� in�. Leon D�browski (Fot. 5). 

Urodził si� w Warszawie 26 czerwca 1908 r. Po uko�czeniu 7 klas szkoły podstawowej oraz 
Szkoły Handlowej im. J i M. Roeslerów w Warszawie (1925 r.) pracował w Zakładach 
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Graficznych jako chemigraf, jednocze�nie ko�cz�c czteroletni� Szkoł� Graficzn� w 
Warszawie. 

Fot.  5. Leon D�browski


ródło: [21] 

W latach 1929-1931 odbył słu�b� wojskow� w 2 Batalionie Balonowym. W latach 1930-
1936 batalion wchodził w skład Grupy Aeronautycznej Nr 1 w Warszawie, a w latach 1936-
1939 w skład 1 Grupy Lotniczej. 24 sierpnia 1939 r. Leon D�browski został zmobilizowany i 
przydzielony do macierzystego oddziału, z którym brał udział w obronie Warszawy przed 
Niemcami. Po wycofaniu oddziału z Warszawy 19 wrze�nia 1939 r. został rozbrojony przez 
Armi� Czerwon� w Łucku i wywieziony w gł�b Zwi�zku Radzieckiego jako jeniec wojenny 
gdzie przebywał do 1942 r. [1]  

Jako podoficer unikn�ł �mierci w Katyniu. Po rozpocz�ciu formowania Armii gen. 
Andersa został przetransportowany do Wielkiej Brytanii i wcielony do lotnictwa RAF jako 
członek obsługi naziemnej-elektryk. W RAF uko�czył Szkoł� Elektryków i uzyskał 
specjalno�� technik-elektryk. Nast�pnie pracował w Warsztatach Remontowych Samolotów 
RAF (RAF Station Sealand) jako szef działu elektrycznego do 1947 r. 9 maja 1947 r. Leon 
D�browski powrócił do Polski. Za sw� słu�b� w Wielkiej Brytanii otrzymał Medal Lotniczy 
(1946), War Medal (1946) i Defence Medal (1946). W 1952 r. rozpocz�ł prace w Instytucie 
Transportu Samochodowego gdzie był m.in. kierownikiem Laboratorium Bada� Osprz�tu 
Elektrycznego. 

1.6. Kazimierz Groniowski 
Bardzo ciekawe s� wojenne losy doc. mgr in�. Kazimierza Groniowskiego długoletniego 

Kierownika Działu Zaplecza w ITS (Fot. 6).  

Fot.  6. Kazimierz Groniowski w 1954 r.


ródło: [1, 21] 
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Urodzony 26 pa�dziernika 1889 r. K. Groniowski przed wojn� był oficerem Wojska 
Polskiego. Od pocz�tku 1919 r. słu�ył kolejno w: IV Dywizjonie Samochodowym w Łodzi 
jako kierownik techniczny (1919-1921), Wydziale Samochodowym Ministerstwa Spraw 
Wojskowych (MSWoj.) w Warszawie jako kierownik referatu technicznego (1921-1928), 
Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych (CWBPanc.) w Warszawie i Modlinie jako 
kierownik komisji do�wiadczalnej, wykładowca i zast�pca komendanta (1928-1934), 
Kierownictwie Zaopatrzenia Broni Pancernych jako kierownik odbioru i nadzoru 
technicznego w Warszawie na ul. Stalowej (1934-1935). W 1933 r. został mianowany 
majorem broni pancernej WP. Jego najwi�kszym osi�gni�ciem w czasie słu�by w 
przedwojennym Wojsku Polskim było doprowadzenie do obsadzenia stanowisk technicznych 
w broni pancernej i słu�bie samochodowej przez wi�kszo�� absolwentów kursu oficerów 
techniczno-warsztatowych, który prowadził w CWBPanc. W 1935 r. opu�cił słu�b� wojskow�
na skutek osi�gni�cia wieku prekluzyjnego i przeszedł w stan spoczynku [1]. 

W połowie 1939 r. w zwi�zku zagro�eniem wojennym został zmobilizowany. W czasie 
Wojny Obronnej w 1939 r. wraz ze swoim oddziałem przekroczył granic� rumu�sk�. 
Nast�pnie słu�ył w Wojsku Polskim we Francji i w Wielkiej Brytanii a� do zako�czenia 
wojny. Był m.in. wykładowc� w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Serignan, we 
Francji, a po ewakuacji na Wyspy Brytyjskie został Przewodnicz�cym Komisji Odbiorczej 
Sprz�tu Motorowego (1940-1941) w Szkocji w Thankerton i Perth. Z racji zdolno�ci 
j�zykowych (biegle w mowie i pi�mie znał j�zyki: francuski, rosyjski i angielski, 
komunikatywnie niemiecki) tłumaczył m.in. regulaminy francuskie i angielskie na j�zyk 
polski. W latach 1941-1944 był wykładowc� i kierownikiem Komisji Studiów Szkolnictwa 
Technicznego w Kingskettle i Kinross w Szkocji oraz Catterick w Anglii. Do jego zada�
nale�ała adaptacja metod dydaktycznych stosowanych w jednostkach armii brytyjskiej do 
szkolenia oficerów technicznych i specjalistów dla jednostek Wojska Polskiego. Pomi�dzy 
1944 a 1945 r. był referentem regulaminów technicznych w Komisji Regulaminowej Broni 
Pancernych w Dundee w Szkocji. Na emigracji opublikował dwa artykuły polemiczne na 
tematy wojskowo-historyczne w czasopi�mie „Bellona”. 
�ona wraz z urodzonym w 1932 r. synem pozostali w czasie wojny w okupowanej 

Warszawie. Na skutek zarz�dze� hitlerowców d���cych do likwidacji polskich instytucji 
kulturalnych �ona musiała przerwa� prac� w Bibliotece Publicznej i �yła z prac dorywczych 
(przewa�nie wydawała obiady). W tym czasie synem opiekowała si� babcia, która zmarła w 
1942 r. �ona Barbara Groniowska prze�yła Powstanie Warszawskie i po jego zako�czeniu 
została wysiedlona z miasta. Syn pocz�tkowo ucz�szczał na tajne komplety szkolne w 
Warszawie a przed wybuchem Powstania Warszawskiego w wieku 12 lat wyjechał na wie�
pod Puławy, sk�d wrócił do Warszawy po wyzwoleniu w 1945 r.  

Po zako�czeniu II Wojny 	wiatowej Kazimierz Groniowski był przez kilka miesi�cy 
wykładowc� w Polskim Liceum Technicznym (Mechanicznym) w Edynburgu w Szkocji, 
przeznaczonym dla zdemobilizowanych �ołnierzy. Na emigracji był członkiem 
Stowarzyszenia In�ynierów i Techników Polaków w Wielkiej Brytanii (1942-1945) oraz 
Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii (1942-1945). W maju 1946 r. w 
transporcie repatriacyjnym mjr Kazimierz Groniowski powrócił do Polski i rozpocz�ł prace w 
odbudowuj�cym si� ze zniszcze� wojennych transporcie samochodowym. Do Instytutu 
Transportu Samochodowego został przyj�ty formalnie z chwil� jego powołania tj. 1 lipca 
1952 r. W ITS gdzie pracował do 1966. był m.in. Kierownikiem Działu Zaplecza 
Technicznego. Na tym stanowisku opracowywał problemy organizacji napraw i obsług, 
eksploatacji taboru samochodowego, metod regeneracyjnych cz��ci samochodowych i 
stosowania materiałów zast�pczych w naprawach samochodów. Miał te� du�y wkład w 
rozwój młodej kadry naukowej ITS. Najwa�niejsz� prac� K. Groniowskiego była ksi��ka „Z 
dziejów motoryzacji” wydana przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w 1963 r. [4]. 
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Opublikował te� prace dotycz�c� techniki motoryzacyjnej w przedwojennej Polsce [5]. Brał 
udział w dziesi�tkach prac naukowo-badawczych prowadzonych w ITS. Zmarł w 1970 r.[19]  

1.7. Aleksander Ja�kiewicz 
Doc. mgr in�. Aleksander Ja�kiewicz (1911-1961) był drugim w kolejno�ci Dyrektorem 

Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (Fot. 7). Urodził si� 14 stycznia 1911 r. 
w Warszawie. Z wykształcenia był magistrem in�ynierem – mechanikiem. W latach 1935-
1939 pracował jako kierownik warsztatów w „Towarzystwie Akcyjnym (TA) M. Łempicki” 
w stolicy. Po wybuchu II Wojny 	wiatowej, w czasie okupacji kontynuował tam prac�. Nie 
była ona do ko�ca zwi�zana z jego wykształceniem niemniej nabył on tam cenne 
do�wiadczenia w organizacji i usprawnianiu produkcji oraz w szkoleniu pracowników 
technicznych. W konspiracji kontynuował działalno�� naukow� opracowuj�c w podziemiu, 
nie opublikowan� ostatecznie prac� pt. „Pr�dko�ci i przyspieszenia w układzie rozrz�du 
silników szybkobie�nych. Metoda i przykład przelicze	” (1943 r.) [1]. 

Fot.  7. Aleksander Ja�kiewicz


ródło: [ 1, 21] 

Jak wspominał A. Ja�kiewicz lata 1935-1944: „Warunki materialne i konieczno�� zdobycia 
praktyki warsztatowej, a nast�pnie okres wojny, zmusiły mnie do odło�enia realizacji (…) 
zamiarów [naukowych] i pozostawania przez 9 lat na stanowisku kierownika du�ych 
warsztatów, gdzie realizowałem swoje nastawienie do zawodu poprzez usprawnienie 
produkcji, opracowywanie nowych prototypów i szkolenie pracowników technicznych.” 

Walczył w Powstaniu Warszawskim i dostał si� do niewoli niemieckiej. Pomi�dzy 
sierpniem 1944 a lipcem 1945 przebywał w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Po 
wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego powrócił do kraju i 18 sierpnia 1945 r. jako in�ynier-
projektant podj�ł prace w PUS – Pa�stwowych Zakładach Samochodowych. Od 1952 r. do 
swej przedwczesnej �mierci 4 maja 1961 r. pracował w ITS w Warszawie pełni�c przez cztery 
lata funkcj� dyrektora [18]. 

1.8. Zygmunt J�drzejewski 
Jednym z najbardziej znanych Powsta�ców Warszawskich, pó�niejszych pracowników 

ITS był Zygmunt J�drzejewski (Fot. 8). Rodzice Zygmunta (Jan i Eugenia z d. 	migielska) 
pobrali si� w Brze�ciu Litewskim przed wybuchem I Wojny 	wiatowej i tam w 1914 r. 
urodziła im si� córka Maria. W rok pó�niej w wyniku ofensywy niemieckiej, rodzice z córka i 
dwiema siostrami matki zostali ewakuowani w gł�b Rosji. Ojciec podj�ł prace w maj�tku 
do�wiadczalnym Moskiewskiego Instytutu Rolnictwa w Karewiczach pod Smole�skiem.  
Tam 29 listopada 1917 r. przyszedł na �wiat Zygmunt.  
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Po wojnie rodzina J�drzejewskich powróciła do Polski i w 1925 r. osiadła w Brze�ciu 
Litewskim. W 1937 r. w gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brze�ciu Litewskim otrzymał 
�wiadectwo dojrzało�ci. Po uko�czeniu gimnazjum wst�pił do Szkoły Podchor��ych 
Lotnictwa – Sekcja Techniczna w Warszawie, któr� uko�czył w trybie przyspieszonym w 
1939 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. i dostał si� do niewoli niemieckiej. Po 
powrocie z obozu jenieckiego od pa�dziernika 1941 r. pracował w transporcie 
samochodowym. W 1942 r. o�enił si� z Regin� z d. Jasiewicz, z któr� miał dwoje dzieci: syna 
Jana (ur. 1944 r.) i córk� Ann� (ur. 1946 r.). Rodzice i siostra Maria zgin�li w Brze�ciu 
Litewskim w latach okupacji hitlerowskiej zamordowani przez SD i Gestapo za działalno��
konspiracyjn� [7]. 

Fot.  8. Zygmunt J�drzejewski.


ródło: [7] 

Od sierpnia 1940 r. Z. J�drzejewski był �ołnierzem Zwi�zku Walki Zbrojnej. W 1941 r. 
wszedł w skład organizacji sabota�owo-dywersyjnej „Wachlarz”, przydzielony do III 
Odcinka Brze�� - Homel. Od 1943 r., po rozwi�zaniu „Wachlarza” został wcielony do 
Centrali Zaopatrzenia Terenu (CZT) Komendy Głównej AK. W lipcu 1944 r. skierowany do 
nowo powstałego batalionu „Czata 49”. 

Brał udział w Powstaniu Warszawskim - walczył w zgrupowaniu „Radosław” w plutonie 
„Ruskiego”, kompania „Zgody”, batalionie „Czata 49”[9]. Od 7 wrze�nia 1944 r. był 
dowódc� plutonu („J�drasy”). W Powstaniu przeszedł szlak bojowy z Woli na Stare Miasto 
nast�pnie kanałami do 	ródmie�cie i na Górny Czerniaków. W czasie Powstania awansował. 
Pierwszy wniosek awansowy do stopnia kapitana dowódca „Czaty 49” mjr „Witold” 
(Tadeusz Runge) wystawił na Starym Mie�cie 11 sierpnia 1944 r. Nale�y przypuszcza�, �e 
nast�piła pomyłka, bo ju� 17 sierpnia 1944 r. pojawił si� kolejny wniosek - tym razem do 
stopnia porucznika. Wniosek zatwierdził dowódca „Grupy Radosław” mjr „Bolek” (Wacław 
Janaszek). Ostatecznie „J�dras” został awansowany do stopnia porucznika rozkazem 
dowódcy baonu „Czata 49” z dn. 4 wrze�nia 1944 r. z uzasadnieniem: „Wybitnie zdolny, o 
du�ym sprycie bojowym oficer. Wykazał umiej�tno�ci dowodzenia przy spełnianiu szeregu 
trudnych zada	 bojowych, jak mi�dzy innymi przy ubezpieczaniu nocnego wypadu na Stawki, 
przy obronie Muranowskiej i szpitala J[ana] B[o�ego].” Wniosek zatwierdził dowódca 
zgrupowania ppłk „Radosław” (Jan Mazurkiewicz). 

Był dwukrotnie ranny i dwa razy odznaczony: Krzy�em Walecznych i orderem Virtuti 
Militari. Krzy� Walecznych otrzymał na Wniosek dowódcy baonu „Czata 49” mjr „Witolda” 
do dowódcy Grupy „Północ” płk „Wachnowskiego” (Karol Ziemski) z dnia 12 sierpnia 1944 
r.. Kilka dni pó�niej otrzymał Krzy� Virtuti Militari V klasy na podstawie Wniosku z dn. 17 
sierpnia 1944 r. wystawiony przez dowódc� baonu „Czata 49” mjr „Witolda” z 
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uzasadnieniem: „U�ywany do patroli oficerskich i wypadów rozpoznawczych odznacza si�
osobi�cie w akcji na Karolkowej i cmentarzu Ewangel. Cechuje go zimna krew i du�y instynkt 
�ołnierski. W bliskim zwarciu z nplem przy Pokornej wywalcza sobie drog� granatami 
r�cznymi zdecydowan� przewag� nad nplem i w ten sposób ratuje dru�yn� przed 
zniszczeniem. Jest dusz� plutonu, którym dowodzi ranny z przestrzelon� r�k�, nie odszedł od 
oddziału.” 

Po upadku Powstania wyszedł z Warszawy wraz z ludno�ci� cywiln�. Po wojnie od 1945 r. 
pracował w transporcie samochodowym. W latach 1945-1946 był kierownikiem parku 
samochodowego u Pełnomocnika ds. Akcji Siewnej w Poznaniu. W 1956 r. uzyskał dyplom 
in�yniera mechanika w specjalno�ci eksploatacja samochodów na Politechnice Warszawskiej. 
W latach 1949-1967 pracował w Zjednoczeniu PKS. Nale�ał do Zwi�zku Zawodowego 
Transportowców (1945-1967) i Zwi�zku Zawodowego Kolejarzy (1967-1981) a tak�e 
Stowarzyszenia In�ynierów i Techników Komunikacji (SITKOM). W ITS (w Zakładzie 
Ekonomiki i Przewozów) pracował od 1962 r. do 1987 r. z przerwami na prac� podj�t� m.in. 
w Ministerstwie Komunikacji.  

W 1989 r. nakładem Instytutu Wydawniczego PAX wydał swoje wspomnienia pt. „Od 
wrze�nia do wrze�nia” [7]. To szczegółowa relacja z lat wojny, któr� czyta si� z zapartym 
tchem. Był odznaczony Krzy�em Partyzanckim Rady Pa�stwa (1961) i Srebrnym Krzy�em 
Zasługi (1955), Złotym Krzy�em Zasługi (1964) Krzy�em Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1967). Zmarł 9 pa�dziernika 2000 r. w Warszawie. 

1.9. Henryk Klimkiewicz 
W szeregach AK w czasie okupacji hitlerowskiej znalazł si� Henryk Klimkiewicz (Fot. 9).  

Fot.  9. Henryk Klimkiewicz.
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Urodził si� 9 czerwca 1927 r. w Lublinie gdzie mieszkał z rodzicami do 1938 r. W chwili 
wybuchu II Wojny 	wiatowej miał 12 lat. Szkoł� Powszechn� uko�czył w 1941 r. w 
Tomaszowie Lubelskim i rozpocz�ł prac� zarobkow� jako goniec w Ubezpieczalni 
Społecznej gdzie pracował do 1943 r. W kwietniu 1943 r. maj�c 16 lat rozpocz�ł słu�b� w 
Armii Krajowej pod pseudonimem „D�browski”. W szeregach AK walczył  z okupantem 
hitlerowskim na Ziemi Zamojskiej (IV Obwód Inspektoratu Zamojskiego AK)  do czasu 
wkroczenia tam w lipcu 1944 r. Armii Czerwonej. Po wyzwoleniu powrócił do rodziny w 
Tomaszowie Lubelskim i od grudnia 1944 r. podj�ł prac� zarobkow� jako referent i laborant 
w Okr�gowej Mleczarni w Lubaczowie gdzie pracował do sierpnia 1945 r. W 1948 r. 
otrzymał �wiadectwo dojrzało�ci i podj�ł studia w Akademii Handlowej w Szczecinie. W 
1952 r. otrzymał dyplom uko�czenia studiów ekonomicznych I stopnia a w 1958 r. tytuł 
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magistra ekonomii. Od 1948 r. był członkiem ZBoWiD odznaczonym m.in. Krzy�em 
Partyzanckim, Br�zowym Krzy�em Zasługi, Medalem Zwyci�stwa i Wolno�ci 1945 r.  

W ITS pracował od 1964 r. w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Transportu 
samochodowego. W czerwcu 1977 r. uzyskał stopie� naukowy doktora nauk ekonomicznych 
w SGPiS w Warszawie. W ITS pracował do 1987 r. [1].

1.10. Wiesław Zygmunt Kowalski 
Kolejnym uczestnikiem Powstania Warszawskiego na Pradze był urodzony 18 kwietnia 

1927 r. w Warszawie Wiesław Zygmunt Kowalski (Fot. 10). Jego ojcem był Zygmunt a 
matka Zofia z domu �abicka. Ojciec jego pracował przed wojn� jako technik w Fabryce 
Motorów „Perkun” w Warszawie. Wiesław w 1934 r. zacz�ł ucz�szcza� do 7-klasowej szkoły 
powszechnej, w której nauk� przerwał mu wybuch wojny. Ju� pod okupacj� hitlerowsk� w 
1941 r. uko�czył szkoł� powszechn� w Wawrze. W tym�e roku zacz�ł ucz�szcza� do 
Pa�stwowej Szkoły 	lusarsko-Mechanicznej przy ul. Chmielnej 88, któr� uko�czył w 1943 r. 
uzyskuj�c �wiadectwo czeladnicze. Od kwietnia do sierpnia 1943 r. był skierowany na 
praktyki do fabryki „Avia” w Warszawie. Po uzyskaniu �wiadectwa czeladniczego rozpocz�ł 
prac� w „Avii” od pa�dziernika 1943 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego [1]. 

Fot.  10. Wiesław Zygmunt Kowalski.


ródło: [1] 

W listopadzie 1943 r. wst�pił do „Szarych Szeregów”, w ramach których walczył pod 
pseudonimem „Mors” w Powstaniu Warszawskim na Pradze. Był strzelcem w plutonie 
ł�czno�ci 605a w 3 Rejonie VI Obwodu (Praga) Warszawskiego Okr�gu Armii Krajowej. 
Dostał si� do niewoli niemieckiej i został wywieziony do Niemiec przechodz�c przez obóz 
dla uchod�ców w Pruszkowie. W Niemczech został skierowany do pracy w Stuttgarcie Bad 
Cannstatt gdzie był zatrudniony w warsztatach kolejowych jako �lusarz. Po wyzwoleniu 
zachodnich Niemiec przez armi� ameryka�sk� wst�pił w kwietniu 1945 do Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Przechodz�c przez obozy w Memmingen i Murnau został 
skierowany do Włoch i 9 wrze�nia 1945 r. przydzielony do 7 pułku artylerii przeciwlotniczej  
lekkiej II Korpusu Polskiego gen. Andersa do plutonu warsztatowego jako mechanik 
samochodowy. W lipcu 1946 r. wraz z pułkiem wyjechał do Wielkiej Brytanii gdzie 
przebywał do czasu jego rozformowania tj. do 13 maja 1947 r. W transporcie repatriacyjnym 
powrócił do Polski.  

W ITS pracował od momentu powołania jako konstruktor i kierownik działu normalizacji. 
Od 31 marca 1958 r. rozpocz�ł prace w FSO jako kontroler przy Monta�u Głównym  a potem 
jako technolog w Dziale Głównego Technologa. Od 1962 r. znalazł si� ponownie w ITS gdzie 
pracował do 1985 r. jako m.in. starszy in�ynier w Laboratorium Głównym. Był członkiem 
ZBOWiD, odznaczonym m.in.: odznak� pami�tkow� „Syn pułku”, Medalem Zwyci�stwa i 
Wolno�ci, Warszawskim Krzy�em Powsta�czym, Br�zow� Odznak� „Za zasługi w ochronie 
granic PRL”.  Zmarł 19 maja 2000 r. w Warszawie [1]. 
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1.11. Marian Madeyski 
Jedn� z najwybitniejszych postaci w dziejach Instytutu był  prof. nauk ekonomicznych 

Marian Madeyski ekonomista i organizator transportu, dyrektor ITS, członek PAN [17] (Fot. 
11). Urodził si� 2 lipca 1905 r. w Bóbrce koło Lwowa, w rodzinie s�dziego Bartłomieja 
Madeyskiego. Po odzyskaniu przez Polsk� niepodległo�ci w 1920 r. wzi�ł udział w akcji 
plebiscytowej na Spiszu i Orawie, a nast�pnie jako ochotnik słu�ył w baterii fortecznej 1 
pułku artylerii ci��kiej w Modlinie. Słu�b� w Wojsku Polskim uko�czył w wieku 15 lat (!) w 
stopniu kaprala. Trudna sytuacja finansowa w rodzinie po �mierci ojca zmusiła Go do 
podj�cia pracy zarobkowej. Równocze�nie studiował w Wy�szym Studium Handlowym w 
Krakowie, które uko�czył w 1933 r. Do rozpocz�cia II Wojny 	wiatowej pracował na 
kierowniczych stanowiskach w ró�nych zakładach i instytucjach. Od 1936 r. do wybuchu 
wojny z inicjatywy Prezydenta Warszawy Stefana Starzy�skiego zajmował stanowisko 
Dyrektora Wydziału Ogólnego Zarz�du Miejskiego w Warszawie. Za opracowanie zagadnie�
komunikacyjnych w zwi�zku z projektem decentralizacji władz miejskich w Warszawie w 
ko�cu lat trzydziestych otrzymał Złoty Krzy� Zasługi [15]. 

W 1939 r. został zmobilizowany do słu�by wojskowej w 4 Dywizji Piechoty w Toruniu. 
Brał udział w bitwie nad Bzur� gdzie został wzi�ty do niewoli niemieckiej. Pocz�tkowo 
przebywał w oflagu (był oficerem rezerwy) XI A Österode poło�onym nieopodal miasteczka 
Österode am Harz (Österode w górach Harz) w centralnych Niemczech. Po jego rozwi�zaniu 
dniu 1 sierpnia 1940 r. oficerów-je�ców przeniesiono do oflagu II C (Woldenberg – obecnie 
Dobiegniewo w woj. lubuskim). Po uwolnieniu z obozu jenieckiego i zako�czeniu wojny w 
1945 r. M. Madeyski podejmował prace zwi�zane z transportem. 

Fot.  11. Marian Madeyski.
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W latach 50. XX wieku przyszedł do pracy w ITS gdzie obj�ł kierownictwo Pracowni a 
nast�pnie Zakładu Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego. 1 czerwca 1961 r. 
powołany został na stanowisko Dyrektora OBTS a nast�pnie ITS, które pełnił przez ponad 16 
lat. Pracuj�c w ITS wydatnie organizował i rozwijał warunki bada� naukowych. Był autorem 
dziesi�tek prac, ksi��ek i artykułów z zakresu ekonomiki i organizacji transportu. Zmarł 20 
grudnia 1978 r. Został pochowany na cmentarzu (cywilnym) na Pow�zkach. 

1.12. Tadeusz Majewski 
W Powstaniu Warszawskim brał czynny udział długoletni pracownik ITS in�. mgr Tadeusz 

Majewski (Fot. 11). Urodził si� 1 marca 1926 r. w Warszawie jako syn Wacława i 
Stanisławy. 
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Fot.  12. Tadeusz Majewski w 1963 r.
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 Od 1942 r. był członkiem AK o pseudonimie „Tadeusz”. W Postawaniu Warszawskim w 
stopniu kaprala walczył w oddziale Armii Krajowej: Grupa „Północ” - zgrupowanie 
„Sienkiewicz”, nast�pnie odcinek „Kuba”- „Sosna” - batalion „Gozdawa” - kompania 
motorowa „Orl�ta”, a nast�pnie 1. kompania „Wypadowa”. Jego szlak bojowy wiódł przez 
Stare Miasto kanałami do 	ródmie�cia Północ. Po upadku Powstania Warszawskiego został 
wywieziony do obozu dla je�ców wojennych Stalag VII B w Memmingen w Bawarii w 
Niemczech, gdzie przebywał od pa�dziernika 1944 do maja 1945 r. Jego numer jeniecki to 
104432. Po wyzwoleniu obozu przez wojska ameryka�skie wyjechał do Włoch gdzie wst�pił 
do 3 Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej II Korpusu Polskiego gen. Andersa (21 
wrze�nia 1945 - wrzesie� 1946 r.). W 1946 r. oddział ten został przetransportowany z Włoch 
do Wielkiej Brytanii i tam 15 grudnia 1947 ostatecznie rozformowany. Kapral Tadeusz 
Majewski wraz z pułkiem przebywał w Wielkiej Brytanii do stycznia 1947 r. w oczekiwaniu 
na mo�liwo�� powrotu do Polski. Po powrocie do kraju, w 1952 r. rozpocz�ł prac� w ITS 
b�d�c m.in. Kierownikiem Pracowni Bada� Trakcyjnych. W 1956 r. uzyskał tytuł in�yniera 
mechanika w  Wy�szej Szkole In�ynierskiej w Warszawie. Przeprowadził dziesi�tki bada�
drogowych motocykli, samochodów osobowych i ci��arowych oraz autobusów. Nakładem 
Wydawnictwa Komunikacji i Ł�czno�ci wyszły takie jego ksi��ki jak: „ABC motocyklisty” 
(560 tys. egz. w 7 wydaniach), „Nowoczesne o�wietlenie samochodów”, „Niedomagania 
motocykli”. 

1.13. Jan Marzec 
�ołnierzem AK był tak�e pó�niejszy wybitny naukowiec prof. zw. dr nauk ekonomicznych 

Jan Marzec (Fot. 13).  

Fot.  13. Jan Marzec.
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Urodził si� 12 sierpnia 1923 r. w Łom�y. Szkoł� powszechn� i cztery klasy gimnazjum 
humanistycznego uko�czył ju� w Gdyni gdzie przeniósł si� wraz z rodzicami. Po przegranej 
przez Polsk� kampanii 1939 r. wraz z rodzin� został wysiedlony przez okupanta 
hitlerowskiego z Gdyni i pod koniec 1939 r. przeniósł si� do Warszawy gdzie ucz�szczał do 
Liceum Spółdzielczego. W 1942 r. uzyskał �wiadectwo dojrzało�ci i wst�pił do 
konspiracyjnej Szkoły Głównej Handlowej, działaj�cej pod „przykrywk�” oficjalnej Szkoły 
Miejskiej Handlowej. Do wybuchu Powstania Warszawskiego uko�czył dwa lata studiów i 
zdał egzamin półdyplomowy [1].   

Od połowy 1943 r. był członkiem Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim 
b�d�c trzykrotnie rannym. Jan Marzec ps. „Kwieci�ski” był kapralem podchor��ym AK a 
jego przydział w Powstaniu wygl�dał nast�puj�co: Okr�g Warszawski Armii Krajowej - I 
Obwód „Radwan” (	ródmie�cie) - 3. Rejon „Ratusz” - VI zgrupowanie „Golski” - 2. 
kompania 	ródmie�cie Południe. Po zako�czeniu walk powsta�czych wyszedł z Warszawy z 
ludno�ci� cywiln� po czym uciekł z transportu kolejowego. 

Po zako�czeniu wojny wst�pił na trzeci rok studiów SGH w Warszawie, które uko�czył 
jeszcze w 1945 r. Nast�pnie pracował w Centralnym Urz�dzie Planowania (CUP) a potem w 
Pa�stwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Współpracował w wieloma czasopismami 
m.in. „Poradniku Społecznym” czy „Rzeczpospolit�.” Od marca 1953 r. podj�ł prac� w ITS, 
któr� kontynuował do swej tragicznej �mierci w 1979 r. Jako pracownik ITS był autorem 
blisko 200 prac i 17 ksi��ek z dziedziny organizacji i ekonomiki transportu, 86 artykułów i 22 
referatów wygłoszonych na krajowych i mi�dzynarodowych konferencjach naukowych. Był 
członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), wykładowc� SGPiS (obecnie 
SGH), gdzie uzyskał tytuł profesorski, członkiem Komitetu Transportu PAN, oraz 
zasłu�onym członkiem Rady Programowej WKiŁ. Za swe prace z dziedziny ekonomiki 
transportu był nagradzany w Polsce i za granic� (m.in. we Włoszech).  

W zwi�zku ze swym udziałem w konspiracji w latach 1943-1944 po wojnie został 
członkiem ZBOWiD odznaczonym Medalem Zwyci�stwa i Wolno�ci (1945 r.). Ponadto za 
swe prace w dziedzinie transportu był odznaczony Krzy�em Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym i Srebrnym Krzy�em Zasługi (1956 r.) oraz innymi odznaczeniami [1].

Zmarł nagle w tajemniczych okoliczno�ciach w wieku zaledwie 56 lat 18 sierpnia 1979 r. 
w Poznaniu.  

1.14. Aleksander Rummel 
Jednym z bardziej znanych pracowników Instytutu Transportu Samochodowego w 

Warszawie w latach 1954-57, uczestnicz�cy w ówczesnych badaniach drogowych 
samochodów i motocykli, był Aleksander Rummel profesor, in�ynier, konstruktor silników i 
samochodów, rzeczoznawca samochodowy (Fot. 14).  

Urodził si� 28 lutego 1908 r. w Petersburgu. Po zako�czeniu wojny polsko-bolszewickiej 
w 1921 r. wraz z rodzicami powrócił do Polski. Od pa�dziernika 1926 r. do grudnia 1934 r. 
odbywał studia na Oddziale Samochodowym Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gda�skiej. W latach 1935-1937 mgr in�. A Rummel pracował w Biurze Studiów 
Pa�stwowych Zakładów In�ynierii w Warszawie. W PZIn�. był do 1 pa�dziernika 1936 r. 
współkonstruktorem samochodu osobowego L.-S. (Lux-Sport) a nast�pnie do 1 kwietnia 1937 
r. in�ynierem do bada� w Oddziale Do�wiadczalnym. W mi�dzyczasie od 1 sierpnia 1935 r. 
do 1 wrze�nia 1936 r. odbył obowi�zkow� słu�b� wojskow�. Do 1 maja 1936 r. doszkalał si�
w Szkole Podchor��ych Rezerwy Artylerii (SPRA) we Włodzimierzu Woły�skim. Nast�pnie 
od 1 maja do 1 wrze�nia 1936 słu�ył i uczył si� w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej 
(CWBPanc.) w Modlinie i Biedrusku oraz w I batalionie Pancernym z Poznania. W 1938 r. 
został mianowany podporucznikiem rezerwy broni pancernych [10]. 

W pierwszych dniach Wojny Obronnej 1939 r., ppor. rez. A. Rummel walczył w szeregach 
III Batalionu Pancernego z Warszawy, a nast�pnie w składzie 10 Brygady Kawalerii. Po 17 
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wrze�nia 1939 r. i wkroczeniu do Polski Sowietów przedostał si� na W�gry. Powrócił stamt�d 
szybko do Warszawy, co wi�zało si� z narodzinami jego pierwszej córki w pa�dzierniku 1939 
r. Od pocz�tku roku 1940 a� do 28 lipca 1943 r. przymusowo pracował w Zakładach Lilpop, 
Rau i Löewenstein przy generatorowym nap�dzie silników spalinowych. Działał jednocze�nie 
w podziemiu w stopniu porucznika Armii Krajowej. 28 lipca 1943 r. został aresztowany w 
fabryce przez Gestapo pod zarzutem sabota�u. Do wrze�nia 1943 r. był wi��niem Pawiaka a 
nast�pnie obozów koncentracyjnych: O�wi�cim-Brzezinka i Mauthausen. Po wyzwoleniu z 
obozu koncentracyjnego 1 czerwca 1945 r. powrócił do Polski. Swoje ciekawe wojenne 
wspomnienia opisał w ksi��ce „W�ród zmian i przemian” wydanej w 1986 r.[13]. 

  
Fot.  14. Aleksander Rummel.


ródło: [12] 

Od 16 pa�dziernika 1954 r. do 1957 r. A. Rummel był pracownikiem Instytutu Transportu 
Samochodowego. Pod jego kierownictwem zostały przeprowadzone w ITS badania 
samochodu prototypowego „Syrena”. Wnioski z tych bada� zostały prawie w cało�ci 
wykorzystane w pó�niejszych pracach przez FSO. Był jednym z pi�ciu zało�ycieli 
Organizacji Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Tytuł profesorski 
uzyskał na Politechnice Szczeci�skiej. Prof. Aleksander Rummel zmarł 2 sierpnia 1993 r. w 
Warszawie [20]. 

1.15. Stanisław Stryjek 
Stanisław Stryjek ps. „Zawisza” urodził si� 8 maja 1906 r. w Zofininie w powiecie 

Radzymi�skim w rodzinie robotniczej. W latach 1922-1928 r. rozpocz�ł prac� w zakładzie 
�lusarskim K. 	rodowski w Warszawie na ul. Pró�nej 1. Od 1926 r. był członkiem Zwi�zku 
Zawodowego Metalowców w Warszawie a od 1927 r. nale�ał do Zjednoczenia PPS CKW. W 
latach 1928-1929 pracował w fabryce Konrad Jarnuszkiewicz na ul Grzybowskiej 25. a od 
1929 do 1935 r. w Zakładach Przemysłowych Lilpop Rau i Loewenstein pełni�c obowi�zki 
brygadzisty a tak�e w Wydziale Kontroli Technicznej. W 1930 r. zacz�ł si� udziela� w 
Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, do którego nale�ał. Od 1935 r. a� do 
zniszczenia fabryki czasie działa� wojennych w 1939 r. pracował w Pa�stwowych Zakładach 
Lotniczych w wytwórni silników na Ok�ciu. Od 1940 r. do sierpnia 1944 r. wspólnie z 
Edmundem Paradowskim prowadził własn� wytwórni� narz�dzi i przyrz�dów pod nazwa 
„Narz�dziownia” na ul. Ostroroga 25, która została zniszczona w czasie Powstania 
Warszawskiego. W czasie okupacji nale�ał do AK na �oliborzu. W 1944 r. jako 
podporucznik walczył w Powstaniu Warszawskim na �oliborzu w 3. kompanii zgrupowania 
„�ubr” Warszawskiego Okr�gu AK II Obwód „�ywiciel” (�oliborz). W czasie walk 14 
wrze�nia 1944 r. został ranny. Po zako�czeniu powstania został wywieziony do obozu 
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koncentracyjnego w Neuengamme koło Hamburga. Do Polski powrócił po zako�czeniu 
wojny w  czerwcu 1945 r.[1]  

Od sierpnia 1946 r. do kwietnia 1948 r. znalazł prace w Pa�stwowych Warsztatach 
Samochodowych (PWS) jako majster. Nast�pnie do pocz�tku 1949 r. pracował w firmie 
„Sambor” a potem w wytwórni narz�dzi St. Rembichowski i A. Leszczy�ski.  

W maju 1949 r. znalazł prace w protoplastach ITS tj. Zakładach Sprz�tu Transportowego, 
Biurze Konstrukcyjnym i Usprawnie� Technicznych, a nast�pnie w BKNS na ul. Mi�skiej 25 
gdzie pracował do 1950 r. Po wojnie zapisał si� do TUR i PPS a nast�pnie do PZPR. Zmarł 
14 lipca 1983 r. w Warszawie. 

1.16. Stefan Toczek 
W AK słu�ył Stefan Toczek (Fot. 15) urodzony 2 wrze�nia 1923 r. w Wołominie jako syn 

Kazimierza i Heleny z d. Hanke. Przed wybuchem wojny uko�czył szkoł� powszechn� i dwie 
klasy gimnazjum im. Kreczmara w Warszawie. We wrze�niu 1939 r. wzi�ł udział w obronie 
Warszawy jako ł�cznik w Batalionie Obrony Warszawy im. Stefana Starzy�skiego. Po 
upadku Warszawy wyjechał do D�ba k. Tarnobrzegu gdzie przebywali wówczas jego rodzice. 
Wiosn� 1940 r. cała rodzina Toczków została wysiedlona przez niemieckie władze wojskowe. 
Rodzice wraz z bratem Stefana udali si� w strony rodzinne ojca do Radgoszczy koło D�browy 
Tarnowskiej gdzie zało�yli gospodarstwo wiejskie. 

Fot.  15. Stefan Toczek.


ródło: [21] 

W 1942 r. Stefan Toczek udał si� do Warszawy gdzie wst�pił do ZWZ (potem AK), 
pocz�tkowo jako kolporter, przyjmuj�c pseudonim „Łamigłowa”. Słu�ył w Oddziale „Motor” 
płk Jasi�skiego. „Motor” był oddziałem dyspozycyjnym Kedywu KG AK. Od 1942 r. 
dowódc� Oddziałów Dyspozycyjnych, potem Oddziałów („Motor” – „Sztuka”) Kedywu KG 
AK był płk Jan Wojciech Kiwerski. W pa�dzierniku 1943 r. Stefan Toczek uko�czył 
podchor��ówk� i został skierowany do batalionu „�elbet” pułku „Broda 53” prawdopodobnie 
w teren. 15 czerwca 1944 r. Stefan Toczek otrzymał stopie� wojskowy plutonowego 
podchor��ego od Komendy AK. W sierpniu 1944 r. a zatem po wybuchu Powstania 
Warszawskiego prawdopodobnie przebywaj�cy w „terenie” Stefan Toczek z powodu choroby 
(ci��kiego zapalenia płuc) powrócił do rodziców gdzie zastało go „wyzwolenie” przez Armi�
Czerwon�.  

Po wojnie w 1952 r. uko�czył Wydział Samochodowy Politechniki Warszawskiej. W ITS 
pracował do pocz�tku jego działalno�ci m.in. na stanowisku Kierownika Hamowni 
Silnikowej, jako in�. w Zakładzie Bada� Pojazdów, st. asystent w Zakładzie Eksploatacji 
Technicznej Pojazdów. Specjalizował si� w badaniach silników samochodowych a nast�pnie 
całych pojazdów i ich zespołów [14]. W ITS pracował do 1985 r. Jest odznaczony Medalem 
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za Warszaw�, Medalem Zwyci�stwa i Wolno�ci, Odznak� Grunwaldzk�, Medal X-lecia PRL, 
Odznaka 1000-lecia. 

1.17. Przemysław Bernard Weiss 
W szeregach II Korpusu Polskiego pod Monte Cassino walczył pó�niejszy pracownik ITS 

kpt. dypl. Przemysław Bernard Weiss. Urodził si� 10 kwietnia 1906 r. w miejscowo�ci Oci�te 
w powiecie W�grów jako syn nauczyciela Zygmunta Weissa i matki Stanisławy z 
Cybudzkich pochodz�cej z Kujaw. W Warszawie uko�czył szkoł� podstawow� i Gimnazjum 
im. Mikołaja Reja. W 1924 r. zdał matur�. Powołany do Wojska uko�czył oficersk� Szkoł�
Artylerii w Toruniu w 1926 r. i po�wi�cił si� karierze wojskowej. Słu��c w Wojsku Polskim 
kontynuował studia rozpocz�te na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pozna�skiego. 
Został te� skierowany na studia do Wy�szej Szkoły Wojennej (1935 r.), któr� uko�czył w 
1937 r. w stopniu kapitana dyplomowanego (Rozkaz MSWoj. L.5193/pf.II-11 B. Pers. z dnia 
15.9.1937).  

Kpt. Dypl. Przemysław Weiss wzi�ł udział w Wojnie Obronnej 1939 r. 25 wrze�nia 1939 r. 
był ranny pod Krasnymstawem. Po wyleczeniu rany w pa�dzierniku i listopadzie 1939 r. wraz 
z grup� �ołnierzy, która nie chciała i�� do niewoli, zorganizował oddział partyzancki. Nosił 
wówczas pseudonim „Stanisław Bła�ejewski”. W listopadzie 1939 r. po potyczce z 
hitlerowcami pod Bukowskiem (w okolicach Sanoka) oddział musiał przekroczy� granic� z 
kolaboruj�c� z Hitlerem Słowacj�. Tam oddział został noc� podst�pnie napadni�ty i 
uwi�ziony przez nacjonalistyczn� bojówk� słowack� „Hlinkova Garda”. Kpt. P. Weiss wraz z 
towarzyszami został uwi�ziony w wiezieniu powiatowym w miejscowo�ci Meze Laborce 
(Laborec w�g. Zaborcza – rzeka we wschodniej Słowacji, nale��ca do dorzecza Dunaju). Po 
12 dniach zorganizowali oni masow� ucieczk� i pieszo przedostali si� na W�gry gdzie zostali 
internowani w obozie „Domos” pod Esztergom (Ostrzyhom). Po ponownej ucieczce z tego 
obozu w grudniu 1939 r. kpt. Weiss znalazł si� w Budapeszcie gdzie przy pomocy polskiego 
konsulatu uzyskał dokumenty, które umo�liwiły mu dostanie si� do Francji.  

We Francji wst�pił do organizuj�cej si� armii polskiej. W czasie Kampanii Francuskiej 10 
maja 1940 r. został ranny w walkach pod miejscowo�ci� Forbach na granicy francusko-
niemieckiej. Trafił do szpitala w Nantes, który po kl�skach francuskich został przeniesiony do 
Le Verdon-sur-Mer, sk�d 26 czerwca 1940 r. zabrała go do Anglii brytyjska marynarka 
wojenna.  

W Wielkiej Brytanii znów znalazł si� w odbudowuj�cym si� po kl�sce Francji Wojsku 
Polskim. Po półtora roku został wysłany przez gen. Sikorskiego do Zwi�zku Radzieckiego do 
tworz�cej si� tam wówczas od sierpnia 1941 r. Armii gen. Andersa. Po ewakuacji wojsk 
Andersa z ZSRR znalazł si� w Iraku. Nast�pnie przez 1,5 roku był polskim oficerem 
ł�cznikowym do ró�nych dowództw brytyjskich m.in. do komendanta portu w Aleksandrii. W 
1944 r. wraz z Korpusem znalazł si� we Włoszech. Walczył pod Monte Cassino za co został 
odznaczony Orderem Virtuti Militari klasy V kl. W swoim opracowaniu opisał go m.in. 
Melchior Wa�kowicz. W czasie kampanii włoskiej 1944-1945 był dwukrotnie ranny, 
kilkakrotnie odznaczony i awansowany do stopnia majora. Po wojnie powrócił do Polski 
gdzie został przyj�ty do Ludowego Wojska Polskiego, w którym słu�ył w latach 1945-1948. 
Został odznaczony m.in. odznaczeniem „Krzy� Grunwaldu” III klasy i awansowany do 
stopnia podpułkownika.  

W czasie nasilenia czystek stalinowskich w 1948 r. został aresztowany i sp�dził cztery lata 
w wi�zieniu. Po odwil�y 1956 r. 30 kwietnia 1957 r. został oczyszczony z zarzutów i 
zrehabilitowany. 20 wrze�nia 1957 r. został przyj�ty do pracy w Instytucie Transportu 
Samochodowego gdzie był m.in. Kierownikiem Pracowni Obserwacji i Eksploatacji 
Pojazdów Samochodowych. W ITS pracował do 31 maja 1961 r. jego dalsze losy nie s�
znane. 
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1.18. Stanisław Woda 
Stanisław Woda urodził si� 20 lipca 1916 r. w Koninku powiat w�growiecki w 

Wielkopolsce. Jego ojcem był Ludwik a matka Stanisława z d. Niedbalska. W 1935 r. uzyskał 
�wiadectwo dojrzało�ci po zdaniu matury w gimnazjum humanistycznym w Bydgoszczy. W 
latach 1935-1037 ucz�szczał na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 
1937-1938 odbył słu�b� wojskow� Szkole Podchor��ych rezerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Woły�skim, a tak�e w szkole podchor��ych Artylerii w Toruniu w dywizjonie manewrowym. 
Po jej uko�czeniu, uzyskał stopie� podporucznika rezerwy, do 1939 r. w dalszym ci�gu 
studiował na Uniwersytecie Warszawskim. We wrze�niu 1939 r. brał udział w kampanii 
wrze�niowej walcz�c jako dowódca plutonu w składzie 78 dywizjonu artylerii lekkiej w 
składzie 20 Dywizji Piechoty Armii „Modlin”. W toku walk był ranny podczas obrony 
Warszawy i trafił do szpitala.  

Po zako�czeniu walk i wyj�ciu ze szpitala w 1940 r. został aresztowany przez Niemców i 
osadzony na Pawiaku w Warszawie. W styczniu 1941 r. wyszedł z wi�zienia i zacz�ł 
pracowa� w Stowarzyszeniu Mechaników (fabryka maszyn) w Pruszkowie jako ksi�gowy. Po 
wł�czeniu Wielkopolski do Rzeszy tak�e jego rodzina została wysiedlona z Bydgoszczy do 
Warszawy a ojciec podobnie jak syn trafił na Pawiak (prze�ył i po wojnie powrócił do 
Bydgoszczy). Po „wyzwoleniu” ziem polskich przez Armi� Czerwon� Stanisław Woda w 
1945 r. został powołany do wojska i z racji swego przedwojennego wykształcenia 
artyleryjskiego słu�ył w 1 Pułku Artylerii lekkiej. Po zako�czeniu słu�by wojskowej w 1947 
r. pracował w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy a w latach 1948-1949 w pomorskich Zakładach 
Garbarskich. W  

W 1950 r. rozpocz�ł prace w Zakładach Sprz�tu Transportowego nr 2 (ZST nr 2) w 
Warszawie, z których trafił po przekształceniu do BKNS protoplasty ITS. W BKNS pracował 
do 30 wrze�nia 1951 r. sk�d przeszedł do pracy w Centralnego Zarz�du Sprz�tu 
Samochodowego w Warszawie. Jego �on� była Barbara z d. Magnuska. Dalsze jego losy nie 
s� znane. 

1.19. Tadeusz Zawadzki 
Tadeusz Zawadzki ps. „Celestyn” urodził si� 2 sierpnia 1917 r. we wsi Sokolniki w 

województwie łódzkim (Fot. 16).  

Fot.  16. Tadeusz Zawadzki.


ródło: [1] 

Jego ojciec tak�e Tadeusz był in�ynierem agronomem. Miał brata Kazimierza, który przed 
wojn� studiował muzyk� (pianistyk�) a w czasie okupacji pracował w firmie „Perkun”. 
Rodzice w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. a zatem po wybuchu Powstania 
Warszawskiego zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i 
Ravensbruck gdzie zmarli. W 1939 r. Tadeusz uko�czył 6 semestrów w Szkole Głównej 
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Handlowej w Warszawie i zaliczył egzamin ogólny. W czasie okupacji hitlerowskiej 
pracował od 1 stycznia 1940 r. do 1 marca 1943 r. w banku „Kasa Kredytowa Rolników” przy 
rachunkach bie��cych i ksi�gowo�ci. Od 1 marca 1943 r. do wybuchu Powstania pracował w 
folwarku w Milanówku jako ksi�gowy i konwojent.  

Strzelec Tadeusz Zawadzki wzi�ł czynny udział w Powstaniu Warszawskim w formacji 
bojowej dywizjonu 1806, odcinka „Gozdawa”, I Pułku Strzelców Konnych AK. Został 
dwukrotnie ranny. Po kapitulacji Powstania został wywieziony do Stalagu XI A Altengrabow. 

Po zako�czeniu działa� wojennych powrócił do Polski i zako�czył egzaminy w szkole 
Głównej Handlowej. 31 stycznia 1946 r. ujawnił sw� przynale�no�� do Armii Krajowej w 
czasie okupacji. Pracował m.in. w Instytucie Gospodarstwa Narodowego, Biurze Studiów 
GUS, Biurze Bada� Naukowych Zwi�zku Izb Rzemie�lniczych. Był członkiem PTE. W ITS 
pracował od lutego 1953 r. do 1977 r. m.in. w Zakładzie Robót Ładunkowych i Spedycji.  Był 
członkiem ZBOWiD dekorowanym: Medalem Wolno�ci i Zwyci�stwa, Medalem za 
Warszaw�, Odznak� Grunwaldzk�, Krzy�em Walecznych. 

PODSUMOWANIE
Kombatantów II Wojny 	wiatowej, których losy po wojnie zwi�zały z Instytutem 

Transportu Samochodowego, jest wielu. Ponadto wielu z pó�niejszych pracowników ITS było 
w czasie wojny dzie�mi, które okrucie�stwa wojenne np. w czasie Powstania Warszawskiego 
widziało innymi oczami ni� doro�li. Po wojnie wszyscy oni tworzyli kadry odradzaj�cego si�
polskiego przemysłu motoryzacyjnego. W artykule opisano najbardziej charakterystyczne i 
ciekawe �yciorysy zwi�zane z ITS. Trwaj� dalsze prace badawcze nad opracowaniem 
�yciorysów kolejnych kombatantów, a po wojnie pracowników Instytutu. 

Kombatanci wojenni stali si� po wojnie dyrektorami, przedstawicielami kadry naukowej, 
kierownikami pracowni i zakładów Instytutu. Ł�czyło ich jedno: urodzili si� i wychowali w II 
Rzeczpospolitej, a w wyniku zawirowa� dziejowych znale�li si� w centrum zawieruchy jak�
była II Wojna 	wiatowa i … prze�yli. Jedni po walkach w czasie Wojny Obronnej 1939 r. w 
obozach jenieckich, inni na emigracji, w oddziałach II Korpusu gen. Andersa, w szeregach i 1 
i 2 Armii WP czy te� w konspiracji niepodległo�ciowej na terenach okupowanych. Wielu 
powróciło z emigracji do kraju mimo wprowadzenia rz�dów komunistycznych. W 
zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych niezale�nie od orientacji politycznej 
podj�li oni prac� na rzecz odbudowy zniszczonego w czasie wojny, dopiero raczkuj�cego w 
Polsce, transportu samochodowego. Ich wysiłek nie poszedł na marne. Transport 
samochodowy szybko stał si� podstawow� gał�zi� systemu transportowego. Po 1989 r. znów 
�yjemy ju� w wolnej Polsce w zupełnie innych realiach społeczno-gospodarczych a czasy II 
Wojny 	wiatowej a nast�pnie komunizmu coraz bardziej przechodz� do historii. Jej 
znajomo�� jest atrybutem �ycia i rozwoju ka�dego narodu. 

Artykuł został opracowany w ramach pracy badawczej ITS nr 6212/IN pt. „Historia 
Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie”  
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MEMOIRS OF  MOTOR TRANSPORT 
INSTITUTE WORKERS WHO FOUGHT  
IN FRONT LINES OF WORLD WAR II 

Abstract 
The Motor Transport Institute in Warsaw over the last 60 years has employed more than 1,700 

people, including many prominent Polish scientists. In the first period of the Institute's activity, its staff 
included  people who survived the horrors of war, and who were raised in the pre-war Poland and 
shaped by it. Many of them were war veterans who fought  meritoriously  for independent Poland. 
This paper presents  war stories of selected  members of the Institute during World War II. 
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