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1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 w Warszawie wybuchło 
zbrojne powstanie przeciwko Niemcom. Armia Krajowa podjęła 
próbę samodzielnego wyzwolenia stolicy Rzeczpospolitej 
przed spodziewanym wkroczeniem do niej wojsk sowieckich, 
a działający dotychczas w konspiracji polscy żołnierze pragnęli 
wziąć odwet na okupancie.

Jednym z kilkudziesięciu tysięcy Polaków, którzy tego dnia 
chwycili za broń, był łodzianin, Edward Pfeiffer, posługujący 
się pseudonimem „Radwan” dowódca Grupy Śródmieście AK. 
Już w pierwszych godzinach walk jego podkomendni zdobyli 
m.in. warszawski drapacz chmur Prudential, a następnego 
dnia siedzibę Poczty Głównej. Sukcesów było więcej, jednak 
entuzjazm powstańców chłodziły duże straty zadawane 
im przez Niemców, skutecznie broniących najważniejszych 
budynków, dramatyczne braki w uzbrojeniu oraz chaos 
spowodowany kłopotami z łącznością pomiędzy oddziałami. 
„Radwan” też został niegroźnie ranny podczas bombardowania 
jego komendy.

Nie przyniosły również skutku próby zdobycia budynku 
Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej – jednego z najwyższych 
w Warszawie gmachów, z którego okien Niemcy ostrzeliwali 
całą okolicę. 5 sierpnia podczas ataku na PAST-ę trafiony w szyję 
został sam Pfeiffer, który następne dni przeleżał na ukrytym 
w piwnicach komendy łóżku szpitalnym, nie oddając jednak 
dowództwa. Mimo ran odbierał meldunki i wydawał rozkazy, 
a także wizytował walczące oddziały oraz dbał o rozbudowę 
barykad i rowów przeciwczołgowych w Śródmieściu. Szczególną 
troską było dla niego wciąż niewystarczające uzbrojenie 
powstańczych oddziałów. „W tym wypadku możemy tylko ginąć 
i oczywiście – jeśli to potrzebne – niewątpliwie się stanie” – pisał 
w meldunku do dowódcy powstania Antoniego Chruściela 
„Montera”.

Powstańcy zdobyli bronioną do końca przez Niemców 
PAST-ę 20 sierpnia. W trakcie ataków budynek został niemal 
doszczętnie zniszczony.





27 sierpnia „Radwan” został awansowany do stopnia 
pułkownika, jednak nie dane mu było cieszyć się tym sukcesem. 
Powstanie Warszawskie dogorywało. Po wcześniejszym 
upadku Woli i Ochoty, z początkiem września Niemcy wyparli 
powstańców ze Starego Miasta oraz Powiśla. Niemieckie 
bombardowania rujnowały Śródmieście, do którego wciąż 
jednak napływała ludność cywilna przerażona niemieckimi 
morderstwami w innych dzielnicach.

„Radwan” meldował wówczas „Monterowi”: „Brak amunicji, 
ciągłe naloty n[ie]p[rzyjacie]la, zasypują stanowiska naszych ludzi 
i broń, szalejące pożary, które uniemożliwiają w wielu wypadkach 
łączność (…). Wszystkie posiadane odwody użyłem, co jednak 
sytuację nie bardzo poprawiło”.

Choć świadom nieuchronnej klęski, Pfeiffer do końca wytrwał 
na posterunku. 20 września, w związku z reorganizacją sił 
powstańczych, mianowano go dowódcą 28. Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej im. Stefana Okrzei, a za swoje zasługi został 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Powstanie Warszawskie 
skapitulowało 3 października 1944 roku. „Radwan” wraz ze 
swoimi żołnierzami dostał się do niewoli. Kilka dni później 
wywieziono go do Niemiec. 

Edward Pfeiffer „Radwan” nigdy już nie wrócił do ojczyzny.





Franciszek Edward Pfeiffer urodził się w 1895 roku w Łodzi. Od wczesnej 
młodości bardziej niż nauką interesował się ruchem skautingowym i był 
jednym z pionierów łódzkiego harcerstwa. Pasja ta okazała się zresztą 
miłością na całe życie. Nielegalny w zaborze rosyjskim skauting łączył się 
u młodych adeptów tej sztuki z kultywowaniem postaw patriotycznych 
i nauką zabronionej w szkole polskiej historii i literatury. Harcerze – oczywiście 
utrzymując tę aktywność w tajemnicy – uczyli się również podstaw 
wojskowości i obsługi broni.

Gdy latem 1914 roku wybuchła Wielka Wojna pomiędzy zaborcami wielu 
skautów stanęło do walki o niepodległość ojczyzny. Takiego wyboru dokonał 
także (używający już wówczas tylko imienia Edward) Pfeiffer, który opuścił 
Łódź, by dołączyć do Legionów Polskich. Przez następne lata w szeregach 
5. pułku piechoty toczył ciężkie boje przeciwko Rosjanom, w tym w krwawej 
i okupionej dużymi stratami bitwie pod Kostiuchnówką. Mimo odniesionych 
na froncie ran i pobytu w szpitalu, zdołał też w tym czasie eksternistycznie 
zdać maturę.



Kryzys przysięgowy, czyli odmowa złożenia przez legionistów przysięgi 
na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, zastał Pfeiffera w Łodzi, 
gdzie korzystał z urlopu. Dzięki temu Edward uniknął internowania 
i mógł powrócić do pracy w łódzkim harcerstwie. Zaangażował się także 
w działalność tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Przygotowywanie 
młodzieży do czynnej akcji przeciwko Niemcom przyniosło efekt 11 listopada 
1918 roku, gdy Pfeiffer wraz z grupą skautów uczestniczył w rozbrajaniu 
wciąż okupujących miasto żołnierzy niemieckich.



 

W niepodległej już Rzeczpospolitej Edward Pfeiffer początkowo nadal 
pracował z harcerzami, lecz w obliczu zagrożenia bolszewickiego w latach 
1919-1920 ponownie ruszył na front. W szeregach 5. pułku piechoty 
walczył na Wileńszczyźnie i na Łotwie, a następnie brał udział w wyprawie 
kijowskiej i Bitwie Warszawskiej. Za swoje czyny został później czterokrotnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Po wojnie Pfeiffer kontynuował, pieczętowaną kolejnymi awansami, 
karierę w Wojsku Polskim, koncentrując się na wojskowym wychowaniu 
młodzieży. Działał też na rzecz ściślejszego powiązania harcerstwa z armią. 
Ponadto nie zaniedbał własnej edukacji, w 1923 roku kończąc studia 
w Szkole Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkał 
i pełnił służbę m.in. w Krakowie, Warszawie i Tarnopolu, miał żonę 
Tamarę i syna Jerzego. W 1935 roku został mianowany podpułkownikiem. 
Wybuch II wojny światowej zamknął w biografii Pfeiffera blisko 
dwudziestoletni okres spokojnej pracy.



 

Od początku września 1939 roku Edward 
Pfeiffer brał udział w walkach z Niemcami 
w szeregach Armii „Kraków”. Po rozbiciu 
sił polskich uniknął niewoli i od razu 
podjął działalność w konspiracyjnej 
Służbie Zwycięstwu Polski. Scalał wówczas 
rozmaite, powstające często spontanicznie 
i w rozproszeniu podziemne organizacje 
wojskowe. Aktywność tę przerwała jednak 
niechęć rządu na uchodźstwie generała 
Władysława Sikorskiego do przedwojennych 
współpracowników marszałka Józefa 
Piłsudskiego, do których Pfeiffer – jako były 
żołnierz Legionów Polskich – się zaliczał. 
Pfeiffer – przyjąwszy pseudonim „Radwan” – 
rozpoczął budowę niezależnej Grupy Wojsk 
Polskich „Edward”, która liczyła kilkuset 
żołnierzy, głównie byłych towarzyszy broni 
z legionowego 5. pułku piechoty oraz 
harcerskiej młodzieży.

Wiosną 1944 roku, gdy zmieniająca się 
sytuacja na froncie zwiastowała rychłą zbrojną 
konfrontację z okupantem, grupę „Radwana” 
włączono w szeregi Armii Krajowej. Sam 
Pfeiffer został mianowany komendantem 
Obwodu I Śródmieście Komendy Okręgu 
Warszawa-Miasto. W czasie walk przeciwko 
Niemcom miał dowodzić obroną tej 
najważniejszej stołecznej dzielnicy.

Według części relacji prywatnie był 
przeciwnikiem powstania, lecz gdy zapadła 
decyzja o jego wybuchu, natychmiast przystąpił 
do realizacji postawionego przed nim zadania. 
„Żołnierz nie dyskutuje, tylko wykonuje rozkazy” 
– miał powiedzieć.



Na początku maja 1945 roku niemiecki obóz, w którym po klęsce 
Powstania Warszawskiego, więziony był Edward Pfeiffer, został wyzwolony 
przez wojska amerykańskie. Kilka dni później Niemcy skapitulowały, a 
sam „Radwan” zajął się organizowaniem pomocy dla innych Polaków 
uwolnionych wówczas z obozów pracy i gospodarstw rolnych.

Dopiero we wrześniu wyjechał do Włoch, by tymczasowo dołączyć do II 
Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (osławionej zdobyciem Monte 
Cassino formacji generała Władysława Andersa), a jesienią 1946 roku na 
stałe przeniósł się do Anglii.

Na emigracji aktywnie działał w środowisku byłych żołnierzy Armii Krajowej, 
organizując w Londynie m.in. obchody patriotycznych uroczystości i 
upamiętniając czyn zbrojny polskich żołnierzy w latach II wojny światowej. 
„Radwan” integrował pionierów polskiego harcerstwa, wydając m.in. 
broszurkę „Skaut”, a także wspierał publikację monumentalnej biografii 
Józefa Piłsudskiego napisanej przez Władysława Pobóg-Malinowskiego. 
Niemal w przededniu śmierci został przez Prezydenta Rzeczpospolitej na 
Uchodźstwie Augusta Zaleskiego mianowany generałem. Zmarł w 1964 roku 
w Londynie.

 

Na początku maja 1945 roku niemiecki obóz, w którym po klęsce Powstania 
Warszawskiego, więziony był Edward Pfeiffer, został wyzwolony przez wojska 
amerykańskie. Kilka dni później Niemcy skapitulowały, a sam „Radwan” zajął 
się organizowaniem pomocy dla innych Polaków uwolnionych wówczas 
z obozów pracy i gospodarstw rolnych.

Dopiero we wrześniu wyjechał do Włoch, by tymczasowo dołączyć do 
II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (osławionej zdobyciem Monte 
Cassino formacji generała Władysława Andersa), a jesienią 1946 roku na stałe 
przeniósł się do Anglii.



 

Na emigracji aktywnie działał w środowisku byłych żołnierzy AK, organizując 
w Londynie m.in. obchody patriotycznych uroczystości i upamiętniając czyn 
zbrojny polskich żołnierzy w latach II wojny światowej. „Radwan” integrował 
pionierów polskiego harcerstwa, wydając m.in. broszurkę „Skaut”, a także 
wspierał publikację monumentalnej biografii Józefa Piłsudskiego napisanej 
przez Władysława Pobóg-Malinowskiego. Niemal w przededniu śmierci 
został przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego mianowany 
generałem. Zmarł w 1964 roku w Londynie.

Prochy Edwarda Pfeiffera, staraniem jego bratanicy, sprowadzono do 
rodzinnej Łodzi i pochowano na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej. 
Pogrzeb bohatera przybrał formę patriotycznej demonstracji łodzian, w której 
wzięli udział także harcerze.

Dziś grób „Radwana” jest miejscem uroczystych obchodów każdej rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego.
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