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SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

I. Materiały dokumentacyjne —

1/1 — relacja właściwa — '

1/2 -  dokumenty (sensu siricto) dot. osoby relafora _

1/3 -  Inne materiały dokumentacyjna dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnlenłające relację V

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora”):

III/1 - doi. rodziny relałora

ogólnie okresu sprzed 1939 r.

ogólnie okresu okupacji (1939 -1945)

ogólnie okresu po 1045 r.

IV. Korespondencja

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”J \ j
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O mnie się nie martwcie. Ich ratujcie...
Zo,

s4 ,4  lutego br., na warszawskim
I I Żoliborzu, została odsłonię- 

J L  X  ta tablica poświęcona kon
spiracyjnej kurierce AK Hance Czaki 
(1922-1944). Tablicę poświęcił ks. Zyg
munt Malacki, a odsłonił Władysław 
Bartoszewski -  sąsiad państwa Czakich 
mieszkających do roku 1944 w gmachu 
przy ul. Słowackiego 35/43.

Oto Jego słowa: Pewnego styczniowe
go dnia 1944 roku mundurowy patrol 
żandarmerii zatrzymał w Al. Niepodle
głości moją sąsiadkę Hankę Czaki oraz\ 
jej piękną koleżankę -  Zosię Warzyó- 
ską, występująca pod przybranym na
zwiskiem Ąliqi Pawlusiak. Obie miały 
po 22 lata i niosły kompromitujące je
-  w oczach zaborców mateńały -  zaszy
frowane meldunki oraz 'mikrofilmy dla 
Rządu w Londynie. Wschodnim chodni
kiem Alei Niepodległości szły ku skrzy
żowaniu z Rakowiecką -  na spotkanie 
ze swoim zwierzchnikiem Aleksandrem 
Gieysztorem (1916-1999). Nie doszły...

Aresztowane i przewiezione na' prze
słuchanie w siedzibie Gestapo przy Stras- 
se der Polizei (obecnie Aleja Jana Ch. 
Szucha) -  nikogo i sprawy, jakiej służyły
-  Polski nie zdradziły. Zapłaciły cenę naj
wyższą -  złożyły ofiarę z własnych istnień.

O aresztowaniu Hanki wieść do jej ro
dziców przyniosła poetka Ewa Pohoska 
(1920-1944) ps. Iza, ale gestapo było 
szybsze. Aresztowało Jadwigę i Tytusa 
Czakich, dr. Władysława Okińskiego, 
adiunkta Uniwersytetu Ziem Zachod
nich oraz 10 słuchaczy tajnego studium 
nauk społecznych, dwie osoby się wyku
piły od wyroku GSP. Rodzice Hanki zo
stali rozstrzelani 26 stycznia, Hanka 
i Zosia Warzyńska -11 lutego 1944 r..

Obie miały po łat dwadzieścia i dwa...
W uroczystości odsłonięcia pamiątko

wej tablicy brała udział kilkunastoosobo
wa grupa żoliborskich harcerek oraz kole
żanki Hanki z liceum im. Aleksandry Pił
sudskiej (była taka szkoła przy pl. Inwali
dów 10), tzw. Sempołówki, zgrupowane 
obecnie w Kole Wychowanek LO im. Ste
fanii Sempołowskiej. Rodzinę reprezen
towali dwaj panowie: Janusz Csaky, stry
jeczny brat z linii milanowskiej węgierskiej 
rodziny Czakich oraz Wojciech Czaki -  je
dyny w Warszawie krewny Hanki “po mie
czu”, który złożył wiązankę kwiatów Dod

Hanna Czaki

Hanna Czaki w grupie, harcerek {pierwsza z le
wej, obok wychowawczyni), Krasnystaw, 1938r.

pamiątkową tablicą przy ulicy H. Czaki 
-pomiędzy Słowackiego a dawną Stołecz
ną (obecnie ks. Jerzego Popiełuszki).

Tytus Czaki (1888-1944), był jednym 
z założycieli Związku Strzeleckiego, ze
słańcem syberyjskim, a po odzyskaniu 
przez kraj Niepodległości -  prezyden
tem Brześcia n/ Bugiem i redaktorejn^ 
piłsudczykowskiego „Strzelca”. Jadwiga 
z Dobrowolskich Czaki (1889-1944), 
była aktywna w żeńskich organizacjach 
niepodległościowych.

W Powstaniu Warszawskim poległ 
Cżesław Czaki (1922-1944), ps. Madziar, 
stryjeczny brat Hanki Czaki, dowódca 
plutonu w batalionie „Parasol” AK

Rodzony brat Jerzy Czaki (1921- 
-1968'! wraz z 1 Armia WP odbył szlak

Tytus Czaki (pierwszy z  lewej), obok Wacława 
Sieroszewskiego, Marszałka Józefa Piłsud
skiego, NN, Walerego Sławka

bojowy do Berlina i ożenił się z Haliną
-  przedwojenną sympatią „Madziara”.

Jerzy Doiriinik Csaky (1890-1961), oj
ciec Janusza w czasie okupacji niemiec
kiej pracował w Radzie Głównej Opie
kuńczej. Z jego paszportem wyjeżdżali 
z konspirującej Warszawy „spaleni”
i zagrożeni aresztowaniem przez gesta
po oficerowie Armii Krajowej. Po woj
nie musiał opuścić Warszawę i ukrywał 
się przed nową władzą w Szczecinie...

Jego syn, ani syn Jego brata nie mają 
potomków w linii męskiej. W potocznej 
pamięci pozostanie zatem niezłomna 
Hanka i słowa jej pierwszego grypsu 
wyniesionego z więzienia na Pawiaku: 
O mnie się nie martwcie. Ich ratujcie...

BJK
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Ł. Łączność Oddz. Sztabowych
" H e l e n a " C Z A K T  H a n n a
BiP - łączniczka i sekretarka kierownika 
wydz. Informacji. Aresztowana 5*1*44 r. Roz
strzelana w geto. ________ _______ _________
Zr. Mat. do słown. Biograf*. "Harcerki1'.
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