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Magik
na barykadzie

Urodził się w patriotycznej 
polskiej rodzinie 25 stycz-
nia 1930 r. w Warszawie. Był 

synem Edmunda Bartnika i Ireny 
Bartnik z d. Borysoglebskiej.

Patriotyczne wychowanie
Ojciec Jerzego był żołnierzem I 
Brygady Legionów, podporuczni-
kiem w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r., uczestnikiem III Powstania 
Śląskiego, Kawalerem: Krzyża Wa-
lecznych, Krzyża Niepodległości i 
Złotego Krzyża Zasługi. W 1939 r. 
Edmund Bartnik został lekarzem 
oddziału „Czerwonych Kosynie-
rów”, broniących Gdyni. Po zajęciu 
miasta przez Niemców zadenun-
cjowany i aresztowany przez gesta-
po. Żegnając się z synem Edmund 
zwrócił się do niego: „Pamiętaj, je-
steś Polakiem”. Został rozstrzelany 
13 listopada 1939 r. w Piaśnicy koło 
Wejherowa wraz z 96-osobową 
grupą polskiej inteligencji patrio-
tycznej. 
 Matka Jerzego Irena Bartnik ps. 
„Ari” od 13 września 1939 r., razem 
ze swoją matką Zofią Olbrycht-
Słońską ps. „Babcia” i siostrą Janiną 
Wieczorek ps. „Nina” organizowały 
wojenny szpital w Zielonce, na te-
renie swojej posesji przy ul. Mic-
kiewicza 5 i 3. Czynnie włączyły 
się do organizowanej konspiracji 
Komendy Obrony Polski (KOP)  
i narodowo-katolickiej „Uni”. Zaj-
mowały się nasłuchem radiowym 

W 1939 r. przybył do Zielonki, gdzie 
podpatrywał  konspiracyjną 
działalność Rodziny i sąsiadów.
Kpt. Jerzy Antoni Bartnik PS. Magik 
Miał 14 lat walcząc z wielką odwagą 
w powstaniu Warszawskim

i redagowały oraz prowadziły kol-
portaż konspiracyjnej gazety „Pol-
ska Żyje”. Także tam, od 14 wrze-
śnia, znajdował się ukryty magazyn 
broni.

konspiracyjne początki
Od 1940 r. Jerzy zaczął pomagać 
babci Zofii Olbrycht w transpor-
cie konspiracyjnej prasy, w marcu 
1941 r. został oficjalnie zaprzysię-
żony w KOP, pełniąc funkcję gońca, 
łącznika i kolportera. Wstępując do 
organizacji podziemnej przybrał 
pseudonim „Magik”. Używał go do 
października 1944 r. 
 Wiosną 1942 r. w Zielonce, przy 
ul. Mickiewicza 3 i 5 zorganizowa-
na została wytwórnia granatów, od 
listopada 1941 r. działała tu także 
drukarnia Biuletynu Informacyj-
nego – Wyd. P. W lipcu 1943 r., na 
skutek zdrady, domy przy ul. Mic-
kiewicza 3 i 5 w Zielonce zostały 
otoczone w nocy przez gestapo, a 
ich mieszkańcy - osiem osób do-
rosłych i troje dzieci  - zrewidowa-
nych i zatrzymanych. 

Aresztowanie 
Jerzy Bartnik został aresztowa-
ny 7 lipca 1943 r. w Zielonce wraz  
z matką, siostrą, ciocią – Janiną 
Wieczorek i bratem ciotecznym 
Adamem. Wywieziono ich do sie-
dziby gestapo w al. Szucha 25, w 
Warszawie. 
 Po dwóch dniach aresztu, ra-
zem z siostrą i bratem ciotecznym 
Adamem wyszli na wolność jako 
młodociani. Matka oraz jej siostra 
zostały wywiezione 5 sierpnia 1943 
r. do KL Auschwitz-Birkenau, skąd 
już nigdy nie powróciły. 
W lipcu Zofia Olbrycht z wnukami 
przeniosła się do wsi Kleszczyny 
pod Suchedniowem, gdzie przeby-
wali również inni członkowie ro-
dziny. 
 W lipcu 1943 r. Jurek został wy-
słany na przeszkolenie bojowe do 
partyzantki por. Jana Piwnika „Po-
nurego” w Górach Świętokrzyskich. 
Oficjalnie zaprzysiężony do AK 9 
sierpnia 1943 r., na Wykusie, przez 
por. Jerzego Oskara Stefanowskiego 
„Habdanka”. 

dokończenie na stronie 8.



3



4



5



6



7



Wydawca: Towarzystwo 
Przyjaciół Zielonki
ISBN: 978-83-944285-4-9
Okładka i rysunki: 
Dariusz Rygiel

Scenariusz: Paweł Tadeusz 
Gajzler, Dariusz Rygiel
Zdjęcia: Archiwum Zielonki TPZ
Korekta: Małgorzata Izdebska
Skład: Adam Kudełka

Publikacja wydana 
pod patronatem 

Burmistrza Miasta Zielonka 
Grzegorza Dudzika

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta ZIelonka

w Armii Krajowej
Jerzy Bartnik „Magik” był najmłod-
szym żołnierzem Zgrupowania 
Świętokrzyskiego. Mówiono o Jur-
ku „mały, ale udały”. Uczestniczył 
w patrolach, wypadach i starciach 
z Niemcami. W listopadzie 1943 r. 
awansowany do stopnia st. strzelca. 
 Po powrocie do stolicy, uczest-
niczył czynnie w paru rozbroje-
niach oficerów niemieckich, a od 
12 stycznia do marca 1944 r. peł-
nił funkcję kurierską do Włoch, 
wysłany jako robotnik organizacji 
Todta. Na przełomie lutego i marca 
1944 r. powrócił do Będzina na Ślą-
sku, gdzie zamieszkiwał jego stryj 
Teodor Bartnik. W Wielki Piątek 7 
kwietnia 1944 r. dotarł do Warszawy 
i spotkał się z babcią oraz siostrą. 
 Od kwietnia 1944 r. Jerzy i jego 
siostra byli w harcerskim batalionie 
„Parasol”. Jurek przeszedł szkolenie 
kierowcy i obserwatora. Od 1 sierp-
nia 1944 r. uczestniczył w Powsta-
niu Warszawskim, podczas którego 
był trzykrotnie ranny. 

Na barykadach stolicy
Przeszedł szlak bojowy: 
Wola−Muranów−Stare Miasto- 
(kanały)− Żoliborz−(kanały)−Stare 
Miasto−(kanały)−Śródmieście. 
 Uczestniczył w bardzo ciężkich 
walkach 5 sierpnia. Trzy dni póź-
niej wycofany z pierwszej linii, na 
odpoczynek. „Magik”, odmówił 
jednak wykonania tego rozkazu. 
Od 9 sierpnia 1944 r. oddelego-
wany do plutonu nr 1908 − por. 
Zygfryda Marii Urbanyi ps. „Ju-
liusz”. Jerzy Bartnik „Magik”, pełnił 
funkcję sekcyjnego łączników „bu-
telkarzy”, nazywanych „Tygrysami 
Woli”. Awans na kaprala otrzymał 
9 sierpnia 1944 r. Z siostrą widział 
się po raz ostatni 13 sierpnia przy 
ul. Miodowej. Jeszcze tego samego 
dnia Maria Teresa ps. „Diana” zgi-
nęła na Starym Mieście, mając zale-
dwie 13 lat i 5 miesięcy. 

Trzykrotnie ranny
W walkach o budynek Państwo-
wej Wytwórni Papierów Warto-

ściowych, 18 sierpnia „Magik” 
został ranny w głowę, w wyniku 
czego stracił prawe oko. W szpi-
talu przebywał tylko jeden dzień, 
po czym uciekł do oddziału. Po 
raz drugi ranny 24 sierpnia, tym 
razem w nogę. Po przejściu kana-
łami do Śródmieścia 1 września, 
walczył nadal: o kościół św. Krzy-
ża przy Krakowskim Przedmieściu, 
na Czackiego, na pl. Napoleona,  
o Pocztę Główną na Świętokrzy-
skiej. 7 września został ponownie 
ranny w prawe ramię.

Virtuti Militari
Podczas wizytacji powstańczej pla-
cówki 26 września 1944 r. na po-
zycjach batalionu „Gustaw”, róg 
Królewskiej i Marszałkowskiej, do-
wódca Armii Krajowej gen. Tadeusz 
Komorowski „Bór” własnoręcznie 
udekorował kpr. „Magika” Orde-
rem Virtuti Militari kl. 5, odpiętym 
od własnego munduru. Został naj-
młodszym kawalerem tego orderu.

Paweł Tadeusz Gajzler

Magik z granatem i bronią w ręku 
w czasie powstania na barykadzie 
na rogu ulic marszałkowskiej
i królewskiej


