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KOBIETY REDUTY PWPW
W chwili wybuchu Powstania Ar-
mia Krajowa w stolicy liczyła ok. 
pięciu tysięcy kobiet, które były 
nie tylko sanitariuszkami, kuchar-
kami czy łączniczkami, lecz także 
minerkami i snajperkami. Praco-
wały też przy produkcji i transpor-
cie materiałów wybuchowych. 
Walczyły – obok kolegów – na 
pierwszej linii, niosły pomoc ran-
nym, dbały o zaopatrzenie od-
działów. Ryzykowały tak samo 
jak mężczyźni i ginęły wśród ruin 
stolicy. Razem z kolegami dzieliły 
trudy niewoli w obozach jeniec-
kich w Niemczech.

Kobiety oddały też walczącemu 
krajowi swoich najbliższych: mę-
żów, synów i braci. To także był ich 
wkład w walkę o wolność i niepod-
ległość. Po wojnie dbały również 
o zachowanie pamięci o tamtych 
dniach i ich bohaterach.

Odsetek sanitariuszek i łączni-
czek był w Armii Krajowej znacz-
nie wyższy niż w tzw. regularnych 
armiach. Znalazło to odzwiercie-
dlenie również w powstańczej za-
łodze Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych. Najwyższy stan 
tej załogi liczył około 630 ludzi, 
wśród których było prawie 130 
kobiet, a więc ponad 20 procent.

Obecnie z załogi powstańczej 
PWPW żyją 23 osoby, w tym 7 ko-
biet:

• Wanda Tołłoczko ‑Pawelska 
„Wanda” z grupy PWB/17/S,

• Krystyna Nowacka‑
 ‑Wróblewska „Kinga” z grupy 
PWB/17/S,

• Alicja Madziar ‑Kostarska 
„Ala” z kompanii „Osy”,

• Barbara Wilczyńska ‑Sekulska 
„Penelopa” z kompanii 
„Osy”,

• Anna Rebandel ‑Solecka 
„Lina” z kompanii „Osy”,

• Izabela Wilczyńska ‑Trońska‑
 ‑Szalawska „Iza”, „Plater” 
ze zgrupowania „Leśnik”,

• Lucyna Żebrowska ‑Petrus 
„Luc” ze zgrupowania „Leśnik”.

Najliczniejszy był żeński personel 
medyczny – z jego centralną po-
stacią, doktor Hanną Petrynow-
ską, kierującą zorganizowanym 
w PWPW szpitalem polowym. 
Łączniczki pełniły służbę we 
wszystkich oddziałach, składają-
cych się na załogę Wytwórni. Ko-
biety były również w sztabie zgru-
powania „Leśnik”.

Bezpośrednio w obronie PWPW 
poległo przynajmniej 15 kobiet, 
a niemal tyle samo w późniejszych 
walkach powstańczych. W wyni-
ku ciężkich obrażeń doznanych 
w obronie Wytwórni trzy znalazły 
się w szpitalu chirurgicznym przy 
ulicy Długiej 7, gdzie 2 września 
1944 roku zostały zamordowane.

Pierwszą kobiecą ofiarą śmiertel-
ną podczas bojów o PWPW by-
ła niezaprzysiężona w AK cywil-
na mieszkanka domu Rybaki 35, 
siedemnastoletnia Danuta Gon-
stołówna, trafiona przez snajpera 
z przyczółku mostowego, gdy no-
siła woreczki z piaskiem podczas 
umacniania stanowisk.

Po latach wiele z kobiet wal-
czących w Powstaniu prze-
dłużyło swą ówczesną służbę 
o powojenną aktywność w śro-
dowiskach kombatanckich, peł-
niąc często odpowiedzialne, 
kierownicze funkcje, jak choćby 
Maria Szydlukowa ze zgrupowia-
nia „Róg”, czy Barbara Scheiner 
i Barbara Sekulska, obie z bata-
lionu „Kiliński”.

Juliusz Kulesza
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HANNA PETRYNOWSKA 

Była siostrą popularnego w tamtych cza-
sach dyrektora warszawskiego zoo, dr Jana 
Żabińskiego. Podczas powstania miała 43 
lata. W 1924 roku ukończyła studia me-
dyczne, a potem pracowała jako lekarka 
Miejskiej Pomocy Lekarskiej. Tuż przed 
wojną prowadziła kursy sanitarne dla ma-
turzystek . Od 1940 roku była lekarzem 
zakładowym PWPW. Funkcję tę objęła po 
mężu, doktorze Marianie Petrynowskim, 
aresztowanym przez gestapo i uśmierconym 
w obozie koncentracyjnym. W konspiracji 
była szefem sanitarnym grupy AK PWB/17. 
Podczas Powstania zorganizowała w Wy-
twórni szpital polowy.

Odmówiła wyjścia z wycofującymi się 
z gmachu powstańcami, pozostając z naj-
ciężej rannymi i 28 sierpnia została zabita 
wraz z nimi przez wkraczające do gmachu 
oddziały nieprzyjaciela. Jej ciała nie od-
naleziono. Została odznaczona pośmiertnie 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari .

„RANA”
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MARIA DE NISAU

Podczas Powstania miała 46 lat. Była 
łączniczką w sztabie pułkownika Jana 
Szypowskiego pseudonim Leśnik. W mło-
dości organizowała tajne żeńskie harcerstwo 
w Tarnowie. W 1920 roku walczyła jako 
ochotniczka w wojnie polsko ‑bolszewickiej 
jako strzelec – w męskim przebraniu. 
W okresie międzywojennym przebywała 
w ZSRR z mężem, który był polskim ko-
munistą. Po jego rozstrzelaniu w ramach 
„czystek stalinowskich” wróciła do kraju. 
W Powstaniu Warszawskim uczestniczy-
ła razem z synem Witoldem (pseudonim 
Prus), który tak jak ona był żołnierzem 
zgrupowania „Leśnik”.

Ciężko ranna w PWPW została przenie-
siona do szpitala na Długą i tam została 
zamordowana 2 września 1944 roku. Od-
znaczona Krzyżem Walecznych .

„MARYNA”
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EWA BRONST (ZAGAJA)

Miała wtedy 22 lata. Była sanitariuszką 
kompanii „Osa” z batalionu „Kiliński”. 
Poza pełnieniem służby sanitarnej nie-
jednokrotnie chodziła jako ochotniczka 
z bronią na patrole i wypady. Jej dowódca 
kompanii , por. Edmund Osiejewski , wy-
stawił jej bardzo wysoką ocenę.

Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego osie-
dliła się w Anglii , a następnie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie zmarła w 2007 roku. 
Przez wszystkie lata utrzymywała ścisły 
kontakt z krajem. Jej pierwszym mężem 
był towarzysz broni z kompanii . Odzna-
czona Krzyżem Walecznych .

„PANTERA”
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SIOSTRY CHOLEWIŃSKIE

Podczas powstania miały po 35 lat. Już 
przed wojną były wykwalifikowanymi pra-
cownicami służby zdrowia.

W oddziałach sanitarnych pełniły służbę 
od września 1939 roku. Podczas Powstania 
były sanitariuszkami w kompanii pod-
porucznika „Jaronia” ze zgrupowania 
„Leśnik”.

Przy wycofywaniu się z PWPW pod gę-
stym ogniem najpierw została śmiertelnie 
ranna „Uta”, a po chwili „Wala”, usiłująca 
ratowa� siostrę . Obie spoczywają w nie-
ustalonym miejscu, prawdopodobnie pod 
jezdnią ulicy Wójtowskiej. Obie zostały 
odznaczone Krzyżami Walecznych .

HALINA
„WALA”

IRENA
„UTA”
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MARIA KOWALSKA 

W Powstaniu miała 24 lata . Wcześniej 
pracowała jako urzędniczka Działu Ar-
tystycznego w PWPW. Była sanitariuszką 
w szpitalu doktor Petrynowskiej, od po-
czątku pomagała jej organizowa� szpital 
polowy w Wytwórni . Jako jedna z czterech 
została razem z doktor Raną przy ciężko 
rannych , gdy powstańcy opuszczali gmach .

Po wojnie ukończyła studia humanistyczne 
i pracowała w wydawnictwach , ostatnio 
w „Bellonie”. Zmarła w 1995 roku. Jej 
relacji zawdzięczamy wiedzę o ostatnich 
chwilach doktor Petrynowskiej.

„CECYLIA”

(DOMAŃSKA)
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GRAŻYNA CZAJKOWSKA

W sierpniu 1944 roku miała 23 lata. Była 
studentką tajnych kompletów Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. 
W pierwszych dniach Powstania wstąpiła 
do formowanego zgrupowania „Leśnik” 
i została łączniczką w kompanii podpo-
rucznika „Bolka”. Przeszła szlak bojowy: 
Wola–Muranów–Stare Miasto.

Zwracała uwagę wybitną urodą. Gdy zo-
stała ciężko ranna w PWPW, 25 sierpnia, 
była operowana przez doktor „Ranę”. Na-
stępnego dnia przeniesiono ją do szpitala 
Długa 7, gdzie 2 września 1944 roku zo-
stała zamordowana. Odznaczona Krzyżem 
Walecznych .

„KALINA”



Mokotów. Grupa „kanalarzy” na ulicy Malczewskiego 6. Od lewej: strz. 
Henryk Ziółkowski „Góral”, Barbara Filipowicz ‑Tomaszewska „Barska”, sierż. 
pchor. Jerzy Krzysztofowicz „Selim”, ppor. Janina Zaborowska „Rena” /fot. 
Sabina Żdżarska „Anna”/

Zdjęcie grupowe sanitariuszek i łączniczek z plut. 
569 (z 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej 
„Żbik”) na podwórzu kamienicy Chmielna 57. Od le-
wej: Krystyna Panek „Szafrańska”, Jadwiga Popław-
ska „Dina ‑Pękałówna”, Irena Sławińska „Modrzew-
ska”, Halina Kolińska „Średzka”, Maria Biernacka 
„Poręba” i przykucnięta NN „Janka ‑Jankowska”. 
/fot. Joachim Joachimczyk „Joachim”/

Sanitariuszka NN i ranny Krzysztof Palester 
„Krzych” z „Parasola” po wyjściu z kana-
łów na ul. Wareckiej przy Nowym Świe-
cie. W środku stoi Maria Stypułkowska‑
 ‑Chojecka „Kama”. /fot.  Joachim 
Joachimczyk „Joachim”/

Ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jar-
muż” i plut. pchor. Bolesława Biegi „Pa-
łąka” w kaplicy przy Moniuszki 11; ślubu 
udziela kpt. ks. Wiktor Potrzebski „Cor-
da”. /fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”/

Bożena Grabowska „Magda” przeglądająca się 
w lusterku samochodu na podwórzu kamienicy 
przy Moniuszki 11. /fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”/

Odpoczywające łączniczki z Bata-
lionu „Kiliński”. /fot. Eugeniusz Lokaj-
ski „Brok”/

Ludność cywilna przy budo-
wie barykady przy ul. 6 Sierp-
nia. /fot. Andrzej Bargiełowski 
„Stańczyk”/

Pielęgniarki przy łóżku rannego powstańca prawdo-
podobnie w szpitalu polowym w budynku Braci Jabł-
kowskich Bracka 25. /fot. Marian Grabski „Wyrwa”/

Stare Miasto. Sanitariuszka Danu-
ta Magreczyńska „Danka” z kom-
panii „Anna” batalionu „Gustaw” 
z książką na gruzach domu przy 
ulicy Ślepej. Po prawej stronie po-
zostałości po kamienicy z przej-
ściem na Podwale. /fot. Wiesław 
Chrzanowski „Wiesław”/

Żoliborz. Grupa 
sanitariuszek ze 
Zgrupowania „Żni-
wiarz” obok domu 
przy ulicy Mickie-
wicza 34. /fot. Ste-
fan Lewandowski/

Jeniec niemiecki 
wzięty do niewoli 
podczas zdobywa-
nia PAST ‑y na ul Ja-
snej róg Sienkiewi-
cza. /fot. Joachim 
Joachimczyk „Jo-
achim”/



Ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jar-
muż” i plut. pchor. Bolesława Biegi „Pa-
łąka” w kaplicy przy Moniuszki 11; ślubu 
udziela kpt. ks. Wiktor Potrzebski „Cor-
da”. /fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”/

Dziewczyna z wężem pożarniczym 
przy motopompie spalinowej na 
ulicy Sienkiewicza, między Jasną 
i Marszałkowską. /fot. Eugeniusz 
Lokajski „Brok”/

Sanitariuszki niosące na noszach rannego na ulicy Zielnej. 
/fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”/

Łączniczki z IV komp. odwodowej „Odwet” – od 
prawej Irena Woźniak „Ewa” po prawej Halina 
Kenska „Marzena” – obydwie zginęły 15 wrze-
śnia 1944. /fot. Andrzej Bargiełowski „Stańczyk”/

Łączniczki z IV komp. odwodowej. „Odwet” komp. „Że-
gota” bat. „Golski”. Od lewej stoją: Stanisława Gosiew-
ska ps.Beata, Irena Woźniak ps. Ewa (zginęła 15.09.1944), 
Halina Kenska ps. Marzena (zginęła 15.09.1944). /fot. An-
drzej Bargiełowski „Stańczyk”/

Sanitariuszki z noszami na ul. 
Jaworzyńskiej. /fot. Andrzej 
Bargiełowski „Stańczyk”/

Grupa kobiet – powstańców przy ka-
mienicy Jasna 5 (róg Sienkiewicza). 
/fot. Marian Grabski „Wyrwa”/

Śródmieście Północne, plac Dąbrow-
skiego. Sanitariuszka Henryka Wieczorek 
„Heniuta” z pistoletem VIS przy bramie 
Domu Hersego na placu Dąbrowskiego. 
/fot. Wiesław Chrzanowski „Wiesław”/

Sanitariuszka i żołnierz plut. NSZ „Sikora” 
komp. „Ziuk” na stanowisku w budynku 
przy ul. Wiejskiej 11 na przeciwko Sejmu. 
/fot. Henryk Świercz „Świerszcz”/
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JANINA ŻÓRAWSKA

W 1944 roku miała 33 lata. Należała do 
najaktywniejszych konspiracyjnych podko-
mendnych pułkownika Jana Szypowskiego 
w „Leśnictwie”, czyli Szefostwie Służby 
Uzbrojenia Komendy Głównej AK. Pod-
czas Powstania była komendantką zespołu 
łączniczek w sztabie zgrupowania „Leśnik”, 
przechodząc z nim szlak bojowy: Wola – 
Muranów–Stare Miasto–Śródmieście .

Zmarła w 1995 w Londynie, gdzie przez 
wiele lat była pracownikiem naukowym 
Instytutu im. generała Władysława Sikor-
skiego. Odznaczona Krzyżem Walecznych .

„JOANNA”
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IRENA GWOŹDZIÓWNA

Podczas powstania miała 24 lata. 2 sierp-
nia 1944 roku uczestniczyła w zdoby-
waniu PWPW od zewnątrz jako członek 
czwartej kompanii batalionu AK imienia 
Stefana Czarnieckiego, dowodzonego przez 
kapitana „Gozdawę”. Pod silnym ogniem 
nieprzyjaciela pobiegła na ratunek ran-
nemu koledze . Transportując go, została 
zraniona w głowę, przez co straciła oko.

Po wojnie zamieszkała w Szczecinie . Zo-
stała matką chrzestną nieistniejącego już 
dziś statku handlowego „Powstaniec War-
szawski”.

„IRENA”

(RUPNIEWSKA)
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Anna Rebandel ‑Solecka

W czasie powstania miała 20 lat. Była sa-
nitariuszką i łączniczką batalionów „Ki-
liński i „Parasol”. Przeszła szlak bojowy 
Wola–Stare Miasto–Czerniaków–Mokotów. 
Walczyła z kompanią „Osy” w murach 
PWPW. W 2011 roku opublikowała swoje 
wspomnienia z Powstania pod tytułem 
„Duch przeciw machinie”.

„Lina”
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Około 10 sierpnia Niemcy, 
ze znamienną dla siebie do-
kładnością, zaczęli nas bom-
bardowa� od godziny 6 rano 
aż do zmroku – co godzinę. 
Następnego dnia zostały po-
przerywane rury wodocią-
gowe, zostaliśmy więc bez 
wody. Tego dnia zabrakło 
też światła. Z tym nie było 
jednak kłopotu, ponieważ 
w nocy było i tak widno od 
płonących domów.
Tu nikt nie marnował czasu. 
Przez kilka dni wszystkie 
skrzydła Wytwórni przecho-
dziły dosłownie z rąk do rąk. 
Często padały rozkazy, która 
grupa, do której bramy lub 
skrzydła ma się natychmiast 
uda� ze wsparciem. Sanita-
riuszki dwoiły się i troiły, 
zbierając rannych i zabitych. 
„Pantera”, „Penelopa”, „Kry-
sia”, „Ala”, „Nuna”, „Ewa”, 
„Lina” – uwijałyśmy się jak 
w ukropie . Nie było czasu 
myśle� o samolotach nad gło-
wami, kulach i odłamkach . 
Nie przeszkadzały także 
najgroźniejsze „szafy”. Ca-
ły dzień , od rana do nocy, 
wrzało – zarówno od kano-
nady bombardowania, jak 
i od naszej mrówczej pracy. 
Chłopcy dodatkowo szukali 
jeszcze dopływu wody. Nie 
chodziło już o mycie , ale 
musieliśmy przecież coś jeś� 
i pi�. Na szczęście jakoś im się 
to udało, bo po dwóch dniach 
woda powróciła.
Wszyscy już wówczas mie-
liśmy wszy i zdawało nam 
się , że włosy same chodzą 
na naszych głowach . W mo-
ich potężnych warkoczach 
była cała armia. Zwłaszcza 
od momentu, kiedy w jakiejś 
akcji zostałam oblana wo-
dą, a w parę minut później 
przysypana na barykadzie 
od ulicy Zakroczymskiej.
W jeden z tych domów na 
Zakroczymskiej uderzyła 
„szafa”. Podczas akcji prze-
niosłam rannego, który stał 
nagi przy latarni i trzy ko-

Z naszej grupy zostaliśmy: 
„Nuna”, „Litwin” i ja.
W pewnej chwili przypo-
mniałam sobie , że dwa 
piętra pod ziemią, w ma-
gazynach , widziałam dwa 
ogromne worki liści tytoniu 
„Virginia”. (…) postanowiłam 
wzią� stamtąd trochę, zanim 
nasi wrócą, pokroi� i zrobi� 
im niespodziankę.
Zeszłam te dwa piętra w dół 
(…). Szłam po ciemku, ponie-
waż światła dawno już tam 
nie było, a świece trzeba było 
oszczędza�. Ale drogę znałam 
na pamię�. Tymczasem za 
półkolem zobaczyłam blask 
latarki i usłyszałam stuka-
nie. Stąpając bardzo cicho 
doszłam do załamania muru 
i wychyliłam się zza niego.
Byłam pewna, że coś tu jest 
nie w porządku, ponieważ 
wszyscy są na akcji (…). Świa-
tło latarki pełzało po ścianie, 
oświetlając ręce, które usiło-
wały z niej wyjmowa� cegły. 
Po chwili zobaczyłam męż-
czyznę – zupełnie obcego, 
ubranego w czarny gumowy 
płaszcz.
Gdyby nie warkocze, na pew-
no włosy stanęłyby mi dęba 
na głowie – domyślałam się, 
kto to jest. Wycofałam się ci-
cho na pierwsze piętro i po-
biegłam do „Nuny” z prośbą 
o zawiadomienie dowódcy 
drużyny – „Litwina”. W kil-
ka minut później oba wejścia 
do piwnic zostały obsadzone, 
a mężczyzna ujęty. Podobno 
nic nie mówił , nie reagował 
zupełnie na pytania, ale jego 
wyposażenie aż nadto wiele 
powiedziało o celu wizyty 
w Wytwórni . Nie wiadomo 
było tylko, w jaki sposób dostał 
się do piwnic. (...)
Jeszcze tego samego dnia na 
apelu por. „Osa” kazał mi 
wystąpi� z szeregu i wobec 
wszystkich podziękował za 
refleks.

Anna Rebandel ‑Solecka „Duch przeciw machinie”, 
doM wYdawniczy tCHu, Warszawa 2011.

biety, ranne w lewą częś� 
twarzy. W czasie porannego 
bombardowania jedna z sa-
nitariuszek straciła wzrok, 
a parę minut później już nie 
żyła. Alina została ranna 
w nogę.
Z naszej drużyny, dzięki Bo-
gu, nikt nie zginął . Niemniej 
szeregi nasze topniały z dnia 
na dzień .
(…) dostaliśmy rozkaz, aby 
przeją� stanowisko w domu 
mieszkalnym PWPW. Mie-
liśmy za zadanie znaleź� 
możliwie bezpieczny punkt, 
z którego można obserwowa� 
ruchy transportu wojsk nie-
przyjaciela przez most kole-
jowy i podawa� dowództwu 
informacje, z jaką częstotli-
wością przejeżdżają pociągi, 
ile wagonów i co się w nich 
znajduje.
Podczas kolejnej przerwy 
w ruchu stanęłam przy oknie 
wychodzącym na Wisłę, gdy 
poczułam szepnięcie za ra-
mię. To Wład odciągał mnie 
szybko od okna do przedpo-
koju. W tej sekundzie dom 
zakołysał się od wybuchu i w 
ścianie nie zostało śladu po 
oknie, przy którym stałam. 
(…).
Amunicji mieliśmy coraz 
mniej, a zrzuty jakoś ustały. 
Nad nami sterczały nagie, 
wypalone mury naszej Wy-
twórni .
Chłopcy chorowali na szkor-
but i czerwonkę. Próbowa-
łam na cegiełkach ugotowa� 
trochę rosołu z torebki dla 
Włada , który leżał cho-
ry. Jeden z biegających po 
stropie szczurów wpadł mi 
do garnka. Nie było rady, 
szczura wyjęłam za ogon , 
a rosół dałam Władowi .
Któregoś dnia nasi chłopcy 
(…) wzięli udział w akcji na 
szkołę przy ulicy Stawki (…). 
Ponieważ wszyscy nie mogli 
opuści� Wytwórni, częś� na-
szych trzymała wartę przy 
bramie od strony Cytadeli . 
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Wanda Tołłoczko ‑Pawelska

„Wanda”

W Powstaniu miała 20 lat. Była sanita-
riuszką w zespole dr Hanny Petrynowskiej 
w grupie PWB/17/S. Jako studentka II roku 
medycyny asystowała przy operacjach .
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Fragmenty wspomnień Wandy Tołłoczko
 ‑Pawelskiej zanotowane przez 
Izabelę Łukasiuk w lipcu 2012 r.

Przed powstaniem praco-
wałam w Wytwórni jako 
liczarka i sortowniczka . 
2 sierpnia , po zdobyciu 
Wytwórni przez powstań-
ców sama zgłosiłam się do 
dowódcy, żeby mnie przyjął 
do zespołu sanitarnego.
Dr „Rana” razem z sani-
tariuszkami dyżurowała 
w podziemiach Wytwór-
ni z zespołem militarnym 
PWB/17 już kilka dni przed 
godziną „W”. W tym czasie 
gmach był oczywiście w rę-
kach niemieckich , a na gór-
nych piętrach stacjonował 
oddział żandarmerii .
Nasz punkt sanitarny, któ-
ry zaczął się błyskawicznie 
zapełnia� rannymi zarów-
no z Wytwórni , jak i z oko-
licznych domów oraz ulic, 
z biegiem czasu został prze-
kształcony w szpital polowy.
Zespół składał się z trzyna-
stu sanitariuszek. Naszą pra-
cą kierowała drobna i wątła 
dr „Rana”, wykazując nie-
zwykły hart ducha i niespo-
żytą energię, pracując dzień 
i noc bez wytchnienia. Na 
początku opatrywałyśmy 
lżej rannych , dr „Rana” 
robiła mniejsze zabiegi chi-
rurgiczne. Ciężko rannych 
– z postrzałami w brzuch , 
ranami klatki piersiowej lub 
głowy transportowałyśmy 
na noszach , po dwie sani-
tariuszki , przez podziemia 
i wykopy między domami, 
wzdłuż ul . Konwiktorskiej, 
do szpitala Jana Bożego przy 
ul . Bonifraterskiej.
Około 6 sierpnia, po upad-
ku ratusza, przybył do nas 
chirurg dr Ludwik Wierz-
bicki „Judym”. Wówczas 
stworzono drugi zespół ope-
racyjny, który był bardzo 
potrzebny, bo coraz więcej 
zabiegów, zwłaszcza am-
putacji , wykonywano na 
miejscu. Ponieważ byłam 
studentką II roku w szkole 
dla pomocniczego personelu 
medycznego im. Zaorskiego, 

ze stażem chirurgicznym, 
zostałam przydzielona do 
tego zespołu, w celu asysty 
przy operacjach i podawania 
narkozy.
Stopniowo do naszego szpi-
tala zaczęło trafia�, oprócz 
rannych z postrzałami , 
coraz więcej ciężko popa-
rzonych pociskami z moź-
dzierzy tzw. szaf, które 
powodował bardzo ciężkie 
oparzenia. Z niektórych nie 
udało się pacjentów urato-
wa�, bo mieliśmy ograni-
czone możliwości .
W zespole sanitarnym pra-
cującym pod okiem doktor 
„Rany” i doktora „Judyma” 
pracował zespół złożony 
z pracowników Wytwór-
ni: Leokadia Gogól „Loda”, 
starszy felczer; Janina Firlej 
i Maria Nowacka „Gabrie-
la”, starsze sanitariuszki , 
oraz sanitariuszki: Hali-
na Wisłocka Czech „Lilka”, 
Janina Gajda „Ewa”, Zo-
fia Jakoniuk „Tola”, Maria 
Kowalska ‑Domańska „Cecy-
lia”, Anna Kuklewska „Ko-
zaczek”, Janina Barbara 
Putkowska „Zośka”, Wanda 
Skórzewska, Halina Szy-
bowska „Krystyna”, Wanda 
Tołłoczko ‑Pawelska „Wan-
da”, Zofia Wiśniewska.
Po pewnym czasie pojawili 
się także zakaźnie chorzy 
– na czerwonkę i szkar-
latynę (błonicę), choroby 
szczególnie niebezpiecz-
ne dla dzieci . Na szczęście 
dzieci mieszkańców domu 
wytwórnianego nie zaraziły 
się i choroby się nie rozprze-
strzeniły.
Ponieważ wytężona pra-
ca przy rannych wyma-
gała wysiłku bez przerwy, 
dzień i noc – korzystały-
śmy z niemieckich zapasów 
zgromadzonych w Wytwórni, 
a szczególnie z lotniczej cze-
kolady Luftwaffe z kofeiną, 
aby nie spa�. Pierwsze dwa 
tygodnie były łagodniejsze, 
mogłyśmy się wtedy co jakiś 

czas zdrzemną�. Potem, kie-
dy wzrosły napięcia bojowe, 
trudno było znaleź� czas na 
odpoczynek. Pracowałyśmy 
przez dwa tygodnie bez 
przerwy na sen . Czekolada 
pomagała utrzyma� się na 
nogach, ale był to stan stałego, 
długotrwałego przemęczenia 
i napięcia.
Pod koniec sierpnia, wy-
dano rozkaz opuszczenia 
budynku Wytwórni przez 
ludnoś� cywilną , która 
przeniosła się do pomiesz-
czeń przy ul . Świętojerskiej.
Lżej rannych przeniosły-
śmy do szpitala na Długiej, 
między barykadami . Nato-
miast ciężko rannych prze-
transportowano do schronu 
prezydenckiego w podzie-
miu, który był przygotowany 
dla prezydenta na wypadek 
wojny. Kiedy Niemcy już 
wdzierali się do Wytwór-
ni, proponowano ewakuację 
również dr Petrynowskiej, 
ale nie chciała opuszcza� 
swoich podopiecznych . Zo-
stała z kilkoma sanitariusz-
kami .
Kiedy Niemcy wtargnęli do 
podziemi , zaczęli rzuca� 
granaty, wtedy dr Petry-
nowska krzyczała po nie-
miecku, że tu jest szpital , 
żeby nie strzela�. Ale zo-
stała ciężko ranna w brzuch 
odłamkami granatu.
O tym, jak zginęła, wiemy 
z relacji Marii Domańskiej. 
Marysia została wypro-
wadzona przez Niemców 
i przeżyła wojnę. Z dr „Ra-
ną” zginęła sanitariuszka 
Janina Firlej. Ranni zostali 
rozstrzelani przez Niemców.
Wyszłam z Wytwórni razem 
z „Lilką” – transportowa-
łam lżej rannych do szpitala 
na Długą. Potem już była 
ostra sytuacja w Wytwórni 
i nie mogłyśmy tam wróci�.



27 dni powstańczej Wytwórni
1940 — powołanie Pod-
ziemnej Wytwórni Bankno-
tów (PWB/17), kierowanej 
przez majora Mieczysława 
Czyżyńskiego „Pełkę”, która 
do 1944 r. dostarczała Armii 
Krajowej fałszywe dokumen-
ty oraz banknoty — w sumie 
ok. 18 milionów zł .

Sierpień 1942  — 
w związku z możliwością 
dekonspiracji PWB/17 koń-
czy druk fałszywych bank-
notów. Nadal wytwarza in-
ne dokumenty i prowadzi 
sabotaż.

Wi o s n a  1 9 4 4  — 
przekształcenie grupy 
w PWB/17/S z zadaniem 
opanowania PWPW w Go-
dzinie „W”.

Koniec lipca 1944 
— członkowie PWB/17/S 
gromadzą się w Wytwórni 
wraz z nowo zaprzysiężo-
nymi . Pogotowie przed Go-
dziną „W”.

2 sierpnia 1944 godz. 
14 — zdobycie Wytwórni 
przez powstańców po ataku 
od środka (PWB/17/S) i z ze-
wnątrz (batalion im. Czar-
nieckiego, batalion „Wigry”, 
pluton oddz. „P ‑20”, oddział 
kompanii „Wkra” z batalio-
nu „Łukasiński”, drużyny 
NSZ z Brygady Zmotory-
zowanej „Młot”, żołnierze z: 
kompanii „Orlęta”, ze 104. 
Kompanii Syndykalistów, 
oraz z Państwowego Korpusu 
Bezpieczeństwa i batalionu 
„Czwartacy”. Ponadto spora 
liczba cywilów). Poszcze-
gólne drużyny powstańcze 
obsadzają stanowiska w Wy-
twórni, a drużyna Romana 
Marchla „Roma” — budynek 
mieszkalny na ul . Rybaki . 
W PWPW rozpoczyna dzia-
łalność punkt sanitarny.

3 sierpnia — pierwsza 
próba odzyskania Wytwór-
ni przez Niemców, m.in . 
za pomocą silnego ostrzału, 
czołgów Panther i piechoty. 
Walki milkną dopiero wie-
czorem.

7 ‑9 sierpnia — próby 
sforsowania ul . Konwik-
torskiej przez piechotę nie-
miecką. Stały, ciężki ostrzał 
artyleryjski PWPW i budyn-
ku mieszkalnego od strony 
Cytadeli , z pociągu pancer-
nego i z dział ustawionych 
na Pradze.

10 sierpnia — ostrzał 
PWPW zaczyna wspomaga� 
niemiecki ciężki uzbrojo-
ny kuter rzeczny. Do stałej 
załogi Wytwórni dołącza 
kompania ppor. Edmunda 
Osiejewskiego „Osy” z bat. 
im. Jana Kilińskiego. Na-
silają się bombardowania 
z powietrza.

16 sierpnia — silny 
ostrzał czołgów i piechoty na 
barykadę „Zakroczymska” 
i zachodnią częś� PWPW. 
Dotkliwe straty kompanii 
„Osy”.

19 sierpnia — pierwszy 
dzień niemieckiego sztur-
mu walnego na Stare Miasto 
z udziałem lotnictwa bom-
bowego, pociągu pancernego, 
dział szturmowych , golia-
tów, moździerzy, miotaczy 
min i płomieni .

21 sierpnia — obrona 
PWPW zostaje wzmocniona 
zgrupowaniem ppłk . Jana 
Szypowskiego „Leśnika”.

23 sierpnia — niespo-
dziewane natarcie i zdo-
bycie przez Niemców domu 
mieszkalnego PWPW.

23/24 sierpnia — ko-
lejne próby odbicia do-
mu mieszkalnego pod do-
wództwem ppor. Mariana 
Gorzkowskiego „Szarego” ze 
zgrupowania „Leśnik”. Nad 
ranem budynek zostaje od-
zyskany przez powstańców.

24 sierpnia — seria ata-
ków niemieckiego lotnictwa, 
artylerii i piechoty, przede 
wszystkim na pomieszczenia 
obecnego klubu „Szkatuła”. 
Dotkliwe straty i rozbicie 
drużyny „Roma”.

25 sierpnia — budynek 
mieszkalny przechodzi z rąk 
do rąk , ostatecznie utra-
cony wieczorem po użyciu 
przez nieprzyjaciela gazów 
bojowych .

26 sierpnia — transpor-
ter ładunków wybuchowych 
spowodował rozerwanie ogro-
dzenia PWPW w miejscu, 
w którym przebiegało najbliżej 
budynku (blok W) i opanowa-
nie przez piechotę niemiecką 
jego górnych pięter. Ustaje atak 
artyleryjski i lotniczy.

27 sierpnia — dalsze bo-
je wewnątrz budynku. Zła 
pozycja powstańców, spy-
chanych na coraz niższe 
kondygnacje. Wielu zabitych 
i rannych , zmęczenie, brak 
snu i bardzo wysoka tem-
peratura spowodowana po-
żarem górnych kondygnacji 
osłabiają możliwości utrzy-
mania Wytwórni w polskich 
rękach .

28 sierpnia — łamie 
się opór powstańców. Ginie 
ostatni dowódca PWB/17/S 
por. Czesław Lech „Biały”. 
Wśród ostatnich opuszcza-
jących Wytwórnię są m.in . 
Leszek Grodecki „Lis”, Bo-
gusław Kaufmann „Bogiel”, 
Tadeusz Bednarek „Błyska-
wica” i Czesław Zaborowski 
(„Cesiek”, „Lalka”). Ludność 
cywilna i ranni z lazaretu, 
schronieni na terenie PWPW 
w bunkrze dla prezydenta 
Mościckiego, dostają się w rę-
ce hitlerowców. Ci spośród 
nich , którzy brali udział 
w obronie, zostają rozstrze-
lani w okolicach Cytadeli . 
Podczas zajmowania schro-
nu przez okupanta ginie 
zawiadująca lazaretem dr 
Hanna Petrynowska „Rana”.

W ciągu 27 dni utrzy-
mywania Wytwórni zginęło 
tu od 80 do 100 żołnierzy, 
gmach został zniszczo-
ny w 60 proc., a maszyny 
i urządzenia w 80 proc.

Opr. Tomasz Turek
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