
Uchwala nr I78/XLVII2007 


Senatu Politechniki Warszawskiej 


z dnia 25 kwietnia 2007 r 0 

w sprawie uzupelnienia tablicy informacyjnej przy pornniku poswi~conym udzialowi 

profesor6w PW w akcji VI i V2 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj(!c na podstawie § 9 ust. 3 Statutu PW, wyraza zgod~ 

na umieszczenie tablicy informacyjnej przy pomniku przed Gmachem Wydzialu Elektroniki 

i Technik Informacyjnych, poswi~conym udzialowi profesor6w PW w akcji VIi V2 0 

Tekst napisu na tablicy stanowi zal(!cznik do niniejszej uchwaly 0 

Sekretarz Senatu 

dr into Teresa Ostrowska prof. dr hab . nt. Wlodzimierz Kurnik 



zafqcznik do uchwaty Senatu PW nr 178IXLVI/07 z dn. 25.04.2007r. 

UDZIAt. PROFESOROW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W AKCJI V1 i V2 

Prace nad niemieckq broniq rakietowq V1 i V2 byty prowadzone od 1936 roku w osrodku 
doswiadczalnym w PeenemCmde na battyckiej wyspie Uznam. Informacje 0 tej broni, zbierane w 
latach 1940-1943 przez polskie kom6rki wywiadowcze, mi~dzy innymi przez Biuro Studi6w 
Przemysfowo-Gospodarczych Komendy Gf6wnej Armii Krajowej i grup~ "Lombard" przekazywano 
do Londynu. Na podstawie tych informacji, kt6rych zdobycie okupione zostafo zyciem wielu ludzi, 
jak tez zdj~6 dokonanych przez aliancki zwiad lotniczy, brytyjskie sity powietrzne przeprowadzity w 
nocy z 17/18 sierpnia 1943 roku nalot niszczqcy osrodek w Peenemunde. 

Po nalocie zakfady montazowe V1 i V2 przeniesiono w gfqb Niemiec, a poligon doswiadczalny 
w okolice wsi Blizna kofo Mielca. Meldunki 0 wystrzeliwaniu pocisk6w z Blizny i 0 rejonie ich 
upadk6w w oddalonych 0 200 km Sarnakach nad Bugiem przekazywano do Komendy Gf6wnej AK 
w Warszawie, fqcznie z zebranymi szczqtkami rozerwanych rakiet. Uzyskane materiaty byty 
analizowane w Referacie Lotniczym wywiadu AK kierowanym przez absolwent6w PW inz. 
Antoniego Kocjana i inz. Stefana Waci6rskiego. Wywiad AK wsp6fpracowaf z grupq profesor6w 
Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem byfego rektora PW prof. J6zefa Zawadzkiego. 

W dniu 20 maja 1944 r. w rejonie Sarnak w r~ce Armii Krajowej dostafa si~ rakieta V2, kt6ra 
nie wybuchfa. Rakieta ta zostafa ukryta i rozmontowana, a najwazniejsze jej cz~sci 
przetransportowano do Warszawy, co wydatnie uzupefnifo gromadzone informacje. W toku badan 
prowadzonych na Politechnice prof. Janusz Groszkowski okreslH budow~ i parametry urzqdzen 
nadawczo odbiorczych i elektrycznych rakiety, prof. Bohdan Stefanowski analizowaf konstrukcj~ 
silnika pocisku, a prof. Marceli Struszynski odkryf, ze jednym ze stosowanych paliw byf nadtlenek 
wodoru 0 wysokim 80% st~zeniu. 

Ukoronowaniem dziafan AK byfo wysfanie do Londynu sporzqdzonej dokumentacji i 
wazniejszych cz~sci rakiety. Przerzutu dokonano samolotem RAF, kt6ry po starcie z Brindisi 
(Wfochy) wylqdowaf w nocy z 25/26 lipca 1944 r. w okupowanej Polsce na konspiracyjnym 
Iqdowisku, we wsi Waf Ruda kofo Tarnowa (operacja "Most III"). Materiaty przewi6zf byty Szef 
Biura Studi6w Gospodarczych II Oddziafu KG AK kapitan Jerzy Chmielewski i dostarczyf je 
of ice rom polskiego wywiadu w Londynie, kt6rzy w imieniu Rzqdu Polski ego dokonali przekazania 
ich Brytyjczykom. 




