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Irena Schirtładze 

 
Irena Schirtładze ps. "Irka" (ur. 7 kwietnia 1928 r. we Lwowie, zm. 14 
września 1944 w Warszawie), Gruzinka, łączniczka-sanitariuszka w 
Powstaniu Warszawskim w batalionie „Parasol”. 

Córka Arkadiusza Schirtładze i Janiny Schirtładze z d. Kicińskiej. W latach 
1937-1939 mieszkała w Dęblinie.  

Jej ojciec kpt. pil. Arkadiusz Schirtładze urodził się 26 stycznia 1902 r. Od 
stycznia 1930 r. był oficerem kontraktowym w 62 Eskadrze Liniowej, od lipca 
1931 r. do lipca 1933 r. dowódca 54 Eskadry Liniowej, od lipca 1933 r. do 
stycznia 1935 r. dowodzi 55 Eskadrą Liniową. Od stycznia 1935 r. w 56 
Eskadrze Obserwacyjnej, dowodzi plutonem. Od 1937 r. jest kierownikiem 
wydziału w Dziale Nauk CWL-1 w Dęblinie. Ranny 2 IX 1939 r. podczas 
nalotu na lotnisko dęblińskie, przewieziony do Szpitala Ujazdowskiego w 
Warszawie. Po kilku dniach opuszcza szpital, ewakuowany na wschód. 
Aresztowany w okolicach Brześcia przez NKWD ginie w Katyniu. 

Irena Schirtładze dołączyła do batalionu "Parasol" w pierwszych dniach 
Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku podczas walk tego oddziału 
na Woli. Przydzielona do 3. kompanii przeszła szlak bojowy "Parasola" z 
Woli, przez Starówkę, Śródmieście, aŜ po Czerniaków, gdzie została cięŜko 
ranna przy ul. Ludnej. biegła z meldunkiem. Zmarła z odniesionych ran 14 
września 1944 r. mając 16 lat  

MoŜna teŜ znaleźć informację, Ŝe zginęła 14 września 1944 roku w czasie 
próby ratowania rannego w kręgosłup dowódcy plutonu pchor. Wacława 
Dunin-Karwickiego ps. "Luty". 

Odznaczona pośmiertnie KrzyŜem Walecznych.  

Spoczywa w kwaterze “Parasola” na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 

Jej nazwisko wyryte jest na Murze Pamięci Powstania Warszawskiego: 
kolumna: 185 pozycja: 49 

14 września 2011 r. o godz. 18.00, w 67 rocznicę śmierci Irena Schirtładze na 
Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie odbyła się poświęcona Jej 
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uroczystość, Uroczystość była przygotowana przez Fundację NASZA 
SOLIDARNOŚĆ pod przewodnictwem Małgorzaty Gosiewskiej przy 
współpracy z Diasporą Gruzińską. 

Licznie zgromadzone grono gruzińskiej diaspory pod przewodnictwem 
Katarzyny Loladze przy udziale wielu Warszawiaków i asysty wojskowej z 
dęblińskiej Szkoły Orląt złoŜyło kwiaty i zapaliło znicze na grobie „Irki”. 

Następnie uczestnicy uroczystości złoŜyli kwiaty pod pobliskim KrzyŜem 
Katyńskim gdzie oddano cześć pomordowanym przez NKWD i zmówiono 
modlitwę za śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych poległych w 
katastrofie smoleńskiej. 
 
Zdjęcia 

 

Arkadiusz Schirtładze - ojciec Ireny Schirtładze 

http://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=2364 



 15

 

Grób Ireny Schirtładze 

Film z uroczystości zorganizowanej 14 września 2011 roku 

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe 
src="https://www.youtube.com/embed/ZH1A5Lzxvr8?ecver=2" width="640" 

height="360" frameborder="0" 
style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" 

allowfullscreen></iframe></div> 
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Nastepne zdjęcia pochodzą z uroczystości zorganizowanej 14 września 
2011 roku  

http://niezalezna.pl/16178-pamietamy-o-%E2%80%9Eirce%E2%80%9D-
schirtladze 
 

  (fot.  

 

  (fot. 

Piotr Ferenc-Chudy) 
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Piśmiennictwo 
http://solidarni2010.pl/1029-14-wrzesnia-o-godz-1800-uroczystosc-
poswiecona-irenie-schirtladze-ps-irka.html - Ŝyciorys ojca 
http://geosons.blogspot.com/2011/09/irena-irka.html 
http://niezalezna.pl/16178-pamietamy-o-%E2%80%9Eirce%E2%80%9D-
schirtladze 
http://www.fronda.pl/a/pamietajmy-o-quotircequot,14497.html 
http://www.radiownet.pl/szukaj?tag=Irena+Schirt%C5%82adze#/publikacje/dz
ien-solidarnosci-polsko-gruzinskiej-malgorzata-gosiewska 
 
 


