PRZEWODNIK

www.iutm.pl

Gęsickiego Zbigniewa ps. „Juno”
Dzielnice: Ursynów
Osiedla: Natolin
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1990

Opis
Zbigniew Gęsicki ps. "Juno" (1919-1944) - harcerz, żołnierz AK. Był rodowitym warszawiakiem,
jednak w latach 1928-1937 mieszkał wraz z rodzicami i siostrą w podwarszawskim Piastowie (co nie
przeszkadzało mu, by do Gimnazjum im. Lelewela dojeżdżać do stolicy). Był członkiem harcerstwa,
należał do grupy "Wilczków". Ukończył kurs żeglarski, w wakacje 1939 roku miał odbyć swój
pierwszy pełnomorski rejs, jednak na skutek ogłoszonego pogotowia wojennego statek został
zatrzymany w porcie w Gdyni. Z konspiracją związał się prawie natychmiast po wybuchu II wojny
światowej. Należał do tajnej grupy samokształceniowo - szkoleniowej PET przy Hufcu Centrum, z
czasem stał się uczestnikiem akcji "Małego Sabotażu". Do jego pierwszych zadań należało
organizowanie fałszywych dokumentów jeńcom przebywającym w Szpitalu Ujazdowskim. Oficjalnie
pracował na kolei (wcześniej uczył się w konspiracyjnym Liceum Teletechnicznym), jednak dzięki
swoim kontaktom mógł bez problemów kolportować podziemną prasę, przenosić broń czy dostarczać
żywność mieszkańcom warszawskiego getta. W VIII 1943 roku znalazł się wśród członków I Oddziału
Do Zadań Specjalnych AGAT (antygestapo) Kwatery Głównej Szarych Szeregów i rozpoczął
przygotowania do zamachu na szefa SS i gestapo dystryktu warszawskiego generała Franza
Kutscherę. 1 II 1944 roku wraz z ośmioma innymi osobami wykonał wyrok - jego zadaniem było
ubezpieczanie kolegów. Wraz z Kazimierzem Sottem "Sokołem" zajął się dostarczeniem czwórki
rannych do szpitala. Gdy wracali z Pragi do Śródmieścia zostali zatrzymani przez hitlerowców na
moście Kierbedzia. Nie mając szans na ucieczkę rzucili się w nurt Wisły, gdzie dosięgły ich kule
oprawców.
Spoczywa:
Cmentarzu Wojskowy na Powązkach, kwatera 30 B II, rząd 7, miejsce 2 (symbolicznie w rodzinnym
grobowcu)
Upamiętnienia:
Aleje Ujazdowskie 23 - głaz upamiętniający zamach na Kutscherę (odsłonięcie 1 II 1995).
Most Śląsko-Dąbrowski - północna balustrada - tablica (odsłonięcie w latach '50).
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Ciekawostki
Stan obecny:
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