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Roger Barlet 

 

Fragment ściany z nazwiskami poległych z baonu "Zośka" - Cmentarz 
Wojskowy na PowąŜkach.   

Nazwisko Rogera Barleta znajduje się na górze, po K. K. Baczyńskim 

Roger Barlet ps. "RoŜek" (ur. 12 kwietnia 1914 w Metzu w Lotaryngii, zm. 
29/30 sierpnia 1944 w Warszawie) – uczestnik powstania warszawskiego w 
stopniu kaprala. 

Francuz z pochodzenia, przymusowo wcielony do Wehrmachtu, z którego 
zdezerterował. 

MoŜna znaleźć teŜ informację, Ŝe Roger Barlet został wzięty do niewoli razem 
z 2 oficerami i 24 szeregowymi po zdobyciu 2 sierpnia 1944 r. budynku szkoły 
przy ul. Spokojnej 13 (4) przez Ŝołnierzy z batalionu „Zośka”, po czym 
poprosił o przyjęcie w poczet wojsk powstańczych.  

Od 2 sierpnia 1944 walczył po stronie polskiej w szeregach Zgrupowania 
"Radosław" Armii Krajowej. Przyjęty został do III plutonu "Felek" 2. kompanii 
"Rudy" batalionu "Zośka". 

Zginął 29/30 sierpnia w obronie Starego Miasta, tuŜ przed decyzją 
o opuszczeniu Starówki. 

Nazwisko Rogera Barleta jest wyryte na Murze Pamięci w Muzeum 
Powstania Warszawskiego: kolumna 187 pozycja 2. 

Pluton Felek 

Szkoła na Spokojnej 13 została zdobyta 2 sierpnia, czyli był to właściwie 
początek walk i "chrzest" bojowy, atak nastąpił od strony fabryki Cygana, było 
dwóch rannych. 

Szkoła na Spokojnej była punktem oporu przed Niemcami atakującymi z 
terenu Cm. Powązkowskiego. 

W budynku szkoły został cięŜko ranny (postrzał płuca) Andrzej Rodowicz 
"Anoda" (zamordowany po wojnie przez UB). 
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Prawdopodobnie przez podwórze na Spokojnej 3 trwał odwrót 11 sierpnia, w 
trakcie którego zginął na Kolskiej Konrad Okolski "Kuba", dowódca plutonu 
"Felek" (tablica pamiątkowa na szkole) 

Po śmierci dowódcy plutonu, część Ŝołnierzy przedzierała się przez 
kartofliska, które rosły na terenie obecnych boisk dawnej szkoły Św. Kingi 
(Okopowa 55); kilka osób tam zginęło 

9 osób z plutonu ukryło się w śmieciarce ZOM'u (na końcu Kolskiej), gdzie 
zostają odcięci od wycofujących się oddziałów, przez kilka dni przedzierają 
się przez spacyfikowaną Wolę, docierają w okolice radiostacji 
transatlantyckiej na Boernerowie i 16 sierpnia lądują w Laskach, a dwa dni 
później w Wierszach z oddziałami kampinoskimi.  

24 sierpnia kanałami trafiają na Starówkę znów do "Zośki"; większość ginie w 
dalszych starciach batalionu. 

http://warszawamoimoczkiem.blogspot.com/2007/12/okopowa-59.html 

Zdjęcia 

 

Budynek przy ul. Spokojnej 
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Tablica upamiętniająca poległego w dniu 11 sierpnia 1944 r., w obronie ostatniej placówki 
na Woli, dowódcę plutonu ”Felek” batalionu AK ”Zośka”, ppor. phm. Konrada Okolskiego 

”Kubę”, oraz jego 7 Ŝołnierzy. 
http://powstanie44.um.warszawa.pl/miejsca-pamieci/ul-spokojna 

Piśmiennictwo 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roger_Barlet 

https://ridero.eu/pl/books/ludzie_miejsca_wydarzenia_z_dziejow_walk_batalio
nu_zoska_w_powstaniu_warszawskim/read/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


