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Reduta PWPW 1944

Z okaZji 
70 rocZni-
cy PoWsta-
nia WarsZaW-
skiego o roli 
WytWórni 
W tamtych 
WydarZe-
niach infor-
mujemy miesZ-
kańcóW 
stolicy Wy-
raźniej niż 
ZWykle – na 
PlansZach, 
banerach 
i billboardZie.

Plansze i banery zo-
stały wyeksponowane 
na zabytkowym par-
kanie gmachu przy ul. 
Sanguszki, w pobliżu 
miejsc, gdzie podczas 
Powstania toczyły się 
walki.

Wystawę „Reduta 
PWPW 1944” prezen-
tujemy tradycyjnie od 
2006 roku, z niewiel-
kimi uzupełnieniami. 
To kilkanaście du-
żych plansz z histo-
rycznymi zdjęciami 
ukazującymi walki 
o PWPW w sierpniu 
1944 r. i  zniszczenia 
gmachu. Są tu także 
portrety powstańców 
i graficzna ilustra-
cja przebiegu walk. 
Na oddzielnych plan-

szach wymieniliśmy 
wszystkich znanych 
członków PWB/17/S 
i krótką historię ich 
działania.

W tym roku dodat-
kowo znalazły się tu 
prace dzieci pracow-
ników PWPW przy-
gotowane na konkurs 
rysunkowy z okazji 
Dnia Dziecka pod ha-
słem „Nasz banknot 
kolekcjonerski. 70. 
Rocznica Powstania 
Warszawskiego”.

Wystawa została opra-
cowana merytorycznie 
i graficznie przez To-
masza Turka z redak-
cji „ŻW” na podstawie 
publikacji Juliusza 
Kuleszy. Część opisów 

została przetłumaczo-
na na język angielski. 
Ekspozycję będzie 
można oglądać do 
końca sierpnia.

Ogromne banery z na-
pisem „PWPW – redu-
ta Powstania Warszaw-
skiego 1944” zawisły 
w trzech dobrze wi-
docznych miejscach: 
od strony ulic Rybaki, 
Sanguszki i Zakro-
czymskiej.

Dodatkowym elemen-
tem jest billboard 
o podobnej treści wi-
doczny przy wyjeździe 
z ul. Sanguszki, na 
skrzyżowaniu z Zakro-
czymską.

Redakcja
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mochody, ostrzeliwują 
Niemców i obrzucają 
ich granatami.

Atak piechoty niemiec-
kiej od strony Parku 
im. Romualda Traugut-
ta. Piechota wycofu-
je się pod ostrzałem. 
Powstańcy wysadzają 
część muru PWPW od 
strony ul. Zakątnej, na 
wysokości Przyrynku, 
dzięki czemu szybciej 
dostają się na teren 
Wytwórni.

godzina 13

Trwają walki w Wy-
twórni.

Kolejny atak piechoty 
niemieckiej z działka-
mi przeciwpancernymi 
od strony Fortu Legio-
nów. Powstańcy od-
pierają atak strzałami 
z frontowych bloków 
PWPW („F”, „D”, „B”).

godzina 14

Wytwórnia oraz bu-
dynek mieszkalny 
PWPW przy ul. Rybaki 
35 zostają całkowicie 
opanowane przez po-
wstańców. W bloku „F”, 
rozpoczyna działal-
ność punkt sanitarny.

godzina 17.30

Zdobycie przez po-
wstańców budynku 

szkoły im. Emilii Pla-
ter przy ul. Rybaki 32 
(róg Zakątnej).

3 sierPnia
godzina 7

Powstańcy zdobywają 
bunkier i drugi budy-
nek szkoły im. Emilii 
Plater – nauczycielski 
budynek mieszkalny. 
Początek budowy ba-
rykady na Zakroczym-
skiej.

godzina 11

Pierwsza próba od-
zyskania Wytwórni 
przez Niemców, m.in. 
za pomocą silnego 
ostrzału z pociągu 
pancernego, z dział 
przeciwlotniczych 
stojących obok Fortu 
Legionów, z broni ma-
szynowej (z kierunku 
Cytadeli) i piechoty. 
Powstańcy odpierają 
ataki.

Od tego dnia ckm 
z bloku „W” ostrzeliwu-
je przedpola Cytadeli, 
transporty kolejowe, 
most i część Wybrzeża 
Gdańskiego.

godzina 13

Silny ostrzał niemiec-
ki z działa przeciw-

lotniczego oraz ataki 
piechoty od strony 
Wybrzeża Gdań-
skiego na pozycje 
powstańcze w bu-
dynkach Rybaki 35 
i Rybaki 32 (szkoła im. 
Emilii Plater).

godzina 16

Ostrzał budynków 
Rybaki 35 i Rybaki 32 
przez piechotę, czołgi 
Panther i działo prze-
ciwlotnicze z Wybrze-
ża Gdańskiego.

2 sierPnia
ok. godziny 7

Siły powstańcze zbie-
rają się wokół PWPW. 
Powstańcy grupują się 
na linii ulic: Konwik-
torska, Zakroczymska, 
Wójtowska, Zakątna, 
Rybaki.

godzina 11

Atak powstańców na 
gmach PWPW z trzech 
punktów: na bramę od 
ul. Zakroczymskiej, na 
tyły od ul. Wójtowskiej 
(mur na wysokości ul. 
Przyrynek) i od we-
wnątrz. Niemcy ostrze-
liwują atakujących od 
strony Fortu Legionów, 
z gmachu PWPW i od 
strony szkoły im. Emi-
lii Plater.

Akcja wewnątrz 
PWPW zaczyna się od 
obrzucenia granatami 
gniazda ckm-u przy 
bramie głównej.

ok. godz. 12

Załoga dwóch nie-
mieckich samochodów 
ciężarowych, które 
przyjechały  w okoli-
cę skrzyżowania Kon-
wiktorskiej z Zakro-
czymską ostrzeliwuje 
Zakroczymską. Po-
wstańcy podpalają sa-

2 sierpnia 1944

27 dni
powstańczej Wytwórni

godzina po godzinie, 
dzień po dniu
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4 sierPnia
przed południem

Ostrzelanie i wybicie 
załogi działa prze-
ciwlotniczego na Wy-
brzeżu Gdańskim 
w pobliżu szkoły Ry-
baki 32.

noc

Powstańcy wznoszą 
barykadę tamującą 
wjazd w ulice Rybaki 
i Zakątną.

Początek zrzutów 
alianckich na terenie 
Starego Miasta.

5 sierPnia
około południa

Niemieccy strzelcy 
wyborowi ostrzeliwu-
ją skutecznie z Fortu 
Legionów podwórko, 
którym powstańcy 
przechodzą z PWPW 
do budynku Rybaki 

35. Zapada decyzja 
o odblokowaniu pod-
ziemnego przejścia 
pomiędzy PWPW a bu-
dynkiem.

ok. godz. 22-23

Załoga rozpala ogni-
sko na środkowym 
dziedzińcu, aby wska-
zać miejsce zrzutów 
alianckim samolotom. 
Żaden zasobnik nie 
trafił na teren PWPW.

6 sierPnia
rano
Na praskim brzegu, 
na wysokości PWPW, 
zaobserwowano oko-
pane działa.

przed południem

Celny ostrzał bary-
kady Zakroczymska 
z pociągu pancernego.

po południu

Powstaje rów dobie -
gowy ze szkoły przy 
Rybaki 32 do dom-
ku dróżnika na rogu 
Zakątnej i Wybrzeża 
Gdańskiego. W dom-
ku na noc jest wysta-
wiana powstańcza 
czujka obserwująca 
przedpole PWPW.

7 sierPnia
przed południem

Pierwsze próby sforso-
wania ul. Konwiktor-
skiej przez piechotę 
niemiecką. Rozpo-
czyna się trwający 
trzy dni stały, ciężki 
ostrzał artyleryjski 
PWPW i budynku Ry-
baki 35 od strony Cy-

tadeli z dział i ckm-ów, 
pociągu pancernego 
i z dział ustawionych 
na Pradze.

Wybuchają liczne 
pożary kamienic 
i „drewniaków” przy 
ul. Zakątnej, Przyry-
nek, Wójtowskiej i Ry-
baki.

około południa

Wybucha duży pożar 
kamienicy Rybaki 30 
spowodowany silnym 
ostrzałem.

8 sierPnia
przed południem

Silny ostrzał linii ul. 
Rybaki oraz gmachu 
PWPW z dział na Pra-
dze, z dział i ckm-ów 
od strony Cytadeli 
oraz z pociągu pancer-
nego.

po południu

Ostrzał Szkoły Prze-
mysłu Graficznego 
przez czołg od strony 
Parku Traugutta.

przed północą

Silny ostrzał budynku 
Rybaki 35 z dział na 
Pradze.

9 sierPnia
po północy

Powstaje rów dobie-
gowy umożliwiający 
powstańcom bezpiecz-
niejsze przejścia mię-
dzy szkołą im. Emilii 
Plater przy ul. Rybaki 
32 a budynkiem Ryba-
ki 35.

2 sierpnia 1944
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13 sierPnia
godzina 6

Natarcie niemieckie 
od strony Wybrzeża 
Gdańskiego na linię 
ul. Rybaki (z udziałem 
trzech czołgów, tan-
kietki i piechoty) po 
silnym przygotowaniu 
artyleryjskim z dział 
praskich i kutra „Pio-
nier”.

Wobec zagrożenia 
PWPW, jej załoga przez 
kilka godzin obsadza 
nowe stanowisko na 
przewężeniu w okoli-
cach posesji Rybaki 27 
i 26 (Dwór Nitkowskie-
go). Czołgi nie dociera-
ją do tego stanowiska.

Trwa silny ostrzał ar-
tyleryjski szkoły przy 
Rybaki 32.

wieczór

Ponowny atak czoł-
gów na linię ul. Ryba-
ki w okolicach ul. Ko-
ścielnej.

14 sierPnia
po północy

Wyprawa powstańców 
z PWPW po trudno do-
stępny zasobnik zrzu-
towy w Parku Trau-
gutta.

przed południem

Próby podejścia pie-
choty niemieckiej od 
strony szkoły przy 
ul. Rybaki 32.

noc

Noc najintensywniej-
szych zrzutów za-
opatrzenia w okolicy 

PWPW. Zasobniki spa-
dają na jej przedpole: 
Park Traugutta i w po-
bliżu Wybrzeża Gdań-
skiego. Powstańcy ro-
bią po nie wypady.

15 sierPnia
Ostrzał PWPW i oko-
lic słabnie. Wytwórnia 
jest ostrzelana kil-
kakrotnie – głównie 
z moździerzy salwo-
wych (miotaczy min 
powietrznych) – tzw. 
„szaf”.

wieczór

Wypad powstańców 
w kierunku Szkoły 
Przemysłu Graficz-
nego. Dostrzeżeni 
i ostrzelani z Parku 
Traugutta wycofu-
ją się.

przed północą

Silny ostrzał artyleryj-
ski i z miotaczy min 
kompleksu PWPW 
i okolic.

16 sierPnia
Trwa ostrzał kompleksu 
PWPW. Pociski burzą-
ce trafiają w zabudo-
wania Zakroczymskiej 
i Rybaków, wzniecając 
liczne pożary.

godzina 16

Krótki nalot i ostrzela-
nie barykady Zakro-
czymska, a następnie 
silne natarcie dwóch 
czołgów oraz piechoty 
na tę barykadę i za-
chodnią część PWPW. 

Po pewnym czasie 
czołgi i piechota, pod 

ostrzałem z barykady, 
kamienic Zakroczym-
ska 15 i 17, oraz z gma-
chu PWPW, wycofują 
się pod osłoną ckm-u.

przed północą

Nocny ostrzał artyle-
ryjski ulicy Rybaki 
(w tym Rybaki 35). 
Powstańcy odnajdują 
w okolicy PWPW jesz-
cze jeden zasobnik 
zrzutowy (ostatni, któ-
ry podjęto na Starym 
Mieście).

rano

Rozpoczyna się cało-
dniowy ciężki ostrzał 
artyleryjski PWPW 
i budynku mieszkal-
nego.

przed północą

Nieudany wypad po-
wstańców na stanowi-
ska artylerii niemiec-
kiej między Parkiem 
Traugutta a Fortem 
Legionów. Powstańcy 
oświetlani rakietami 
i ostrzeliwani z broni 
maszynowej wycofu-
ją się.

10 sierPnia
Nasilają się bombar-
dowania z powietrza 
PWPW i okolic, któ-
rych dokonują nie-
mieckie bombowce 
nurkujące Junkers ty-
pu JU 87 „Stuka” – tzw. 
„sztukasy”.

przed południem

Z PWPW odchodzi 
ckm wraz z załogą, od-
wołany przez dowódz-
two do działań w in-
nym rejonie.

po zmroku

Ostrzał PWPW zaczy-
na wspomagać nie-
miecki ciężki uzbro-
jony kuter rzeczny 
„Pionier” tzw. „moni-
tor”.

11 i 12 
sierPnia

Silny ostrzał artyleryj-
ski szkoły im. Emilii 
Plater.

3-13 sierpnia 1944
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17 sierPnia

Trwają bombardowa-
nia i ostrzał miotacza-
mi min całego rejonu 
PWPW.

Kilkakrotnie płonie 
szkoła im. Emilii Pla-
ter przy ul. Rybaki 
32 oraz kamienice 
wzdłuż Rybaków i Za-
kątnej.

Powstańcy starają się 
gasić pożary.

godzina 14.59

Szczególnie sil-
ny ostrzał gmachu 
PWPW „szafami”. 
Ostrzał przerywa po-
grzeb poległych po-
przedniego dnia na 
barykadzie, urządzony 
na dziedzińcu wschod-
nim.

wieczór

Atak niemieckiej pie-
choty i tankietek na 
dalszym przedpolu 

PWPW odparty przez 
powstańców. Niemcy 
tracą dwie tankietki.

przed północą

Saperzy naprawiają 
rów łącznikowy po-
między kamienicą 
Rybaki 35 a szkołą im. 
Emilii Plater.

18 sierPnia
rano

Niemcy coraz częściej 
podchodzą do linii ul. 
Konwiktorskiej, instalu-
ją ckm-y w Szkole Prze-
mysłu Graficznego.

cały dzień

Całodniowe naloty 
i bombardowania rejo-
nu PWPW. Kamienica 
Zakątna 3 (przy bary-
kadzie) zostaje zburzo-
na bombą.

19 sierPnia
od ok. godz. 1 do 3

Silny ogień artyleryjski 
na linię ul. Konwiktor-
skiej i gmachy PWPW, 
w których wybuchają 
pożary. Niespotykane 
dotychczas silne, ciągłe 
oświetlanie Wytwórni 
i jej przedpola reflekto-
rami i rakietami.

od rana

Pierwszy dzień nie-
mieckiego „szturmu 
walnego” na Stare 
Miasto – kilka tysięcy 
żołnierzy z udziałem 
lotnictwa bombowego, 
pociągu pancernego, 
samobieżnych dział 
szturmowych, „golia-

tów” (min samobież-
nych), moździerzy (naj-
cięższego i ciężkich), 
działek 38 mm, miota-
czy min i płomieni.

od godziny 6 do 19

Do ostrzału artyle-
ryjskiego Wytwórni 
dołącza silne bom-
bardowanie i ostrzał 
z moździerzy. Wybu-
chają kolejne pożary 
w gmachach PWPW, 
gaszone na bieżąco 
przez służby powstań-
cze.

godzina 19

Po wielokrotnym bom-
bardowaniu i ostrzela-
niu, Niemcy skutecz-
nie podpalają budynek 
szkoły im. Emilii Pla-
ter. Mimo prób uga-
szenia pożaru walą się 
stropy trzeciego i dru-
giego piętra. Powstań-
cy opuszczają ruiny 
szkoły, w której pobyt 
stał się niemożliwy.

20 sierPnia
Ostatni dzień obrony 
Muranowa.

Wzmożone bombardo-
wania PWPW, ostrzał 
z dział, miotaczy min 
i z czołgów stojących 
wzdłuż parzystej stro-
ny ul Konwiktorskiej 
(głównie na boisku KS 
„Polonia”).

W Wytwórni wybucha 
wiele pożarów – rów-
nież od strony ul. Wój-
towskiej.

po południu

Powstańcy obsadza-
ją ruiny szkoły Emilii 
Plater przy Rybaki 32.

3-13 sierpnia 1944
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Przemysłu Graficzne-
go, dalej przez Park 
Traugutta w kierunku 
Dworca Gdańskie-
go. Powstańcy muszą 
się wycofać i około 
godz. 7 powracają na 
pozycje.

w godzinach 5-7

Nasila się ostrzał arty-
leryjski PWPW i ruin 
szkoły Emilii Plater, 
który powoduje poża-
ry i zburzenia okolicz-
nych zabudowań.

przed południem

W wyniku wyburzeń 
rola barykad zmalała 
– piechota niemiecka 
podejmuje pierwsze 
próby sforsowania nie-
parzystej strony ul. Ry-
baki i wdzierania się 
na skarpę nowomiej-
ską (od strony Wybrze-
ża Gdańskiego). Niem-
cy zostają odparci.

po południu

Ostrzał PWPW z hau-
bic, moździerzy, gra-
natników oraz bom-
bardowanie lotnicze 
i ostrzeliwanie z broni 
pokładowej.

Pożary w PWPW, któ-
rych powstańcy nie 
nadążają gasić.

23 sierPnia
rano

Natężony ostrzał arty-
leryjski i z granatni-
ków.

godzina 10

Niemcy atakują fron-
ton zachodniej części 
PWPW z barykadą Za-

kroczymska przy po-
mocy broni pancernej. 
Wróg zostaje ostrzela-
ny z budynku „F”.

w godzinach 14-15

Wzmożony ostrzał 
północnego odcinka 
Starówki z pociągu 
pancernego, artylerii 
i dział szturmowych 
(samobieżnych), który 
około godz. 15 prze-
radza się w nawałę 
ogniową.

godzina 15

Natarcie piechoty nie-
mieckiej pod osłoną 
czołgów na linię ul. 
Rybaki. Mocny atak 
na ruiny szkoły Emilii 
Plater.

godzina 17

Wróg koncentruje 
ogień (przede wszyst-
kim z pociągu pancer-
nego) na bloku Ryba-
ki 35 i na wschodniej 
części PWPW.

godzina 18

Nalot Junkersów na 
blok Rybaki 35. Bomby 
burzą do reszty jego 
północną część.

Zaraz po bombardo-
waniu budynek i blok 
„A” PWPW zostają gę-
sto ostrzelane z broni 
maszynowej. 

Piechota nieprzyjacie-
la (kompania RONA) 
od strony Wybrzeża 
Gdańskiego opano-
wuje – przy wspar-
ciu działka przeciw-
pancernego, ciężkiej 
broni maszynowej 
i granatników – ruiny 
szkoły Emilii Plater 
oraz budynek Ryba-
ki 35.

od godziny 19

Kolejne próby odbicia 
domu Rybaki 35. Ataki 
powstańcze, częścio-
we odzyskiwanie bu-
dynku i wycofywanie, 
trwają całą noc.

24 sierPnia
godzina 2

Powstańcy odzysku-
ją część ul. Rybaki 

godzina 16

W okolice ruin szkoły 
Emilii Plater podjeż-
dża czołg z megafo-
nem, z którego nada-
wane są teksty w kilku 
językach, nakłania-
jące powstańców do 
zaprzestania oporu. 
Czołgi z apelem o pod-
danie się jeździły co 
jakiś czas po linii Wy-
brzeża Gdańskiego.

21 sierPnia
Silny ostrzał gmachów 
PWPW przez artyle-
rię, moździerze salwo-
we i Junkersy. Pożary 
w gmachu PWPW.

po południu

Atak piechoty pod 
osłoną czołgu od stro-
ny Fortu Legionów na 
barykadę Zakroczym-
ska. Przed czołgiem 
Niemcy kazali biec 
ludności cywilnej. 
Powstańcy odpierają 
atak granatami i butel-
kami zapalającymi.

Bombardowanie i zbu-
rzenie północnej czę-
ści budynku Rybaki 
35. Silny ostrzał bary-
kady Rybaki oraz ruin 
szkoły Emilii Plater 
z dział praskich i z 
czołgów od strony Wy-
brzeża Gdańskiego.

22 sierPnia
od ok. godz. 3

Próba uzyskania przez 
powstańców połącze-
nia z Żoliborzem. Tra-
sa jednego z plutonów 
przebiega ulicą Zakro-
czymską do Szkoły 

14-24 sierpnia 1944

24.08

24.08
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– w tym ruiny szkoły 
Emilii Plater.

przed świtem

Niemcy wycofują się 
z domu Rybaki 35, któ-
ry nad ranem w cało-
ści zajmują powstańcy.

rano

Od wczesnych godzin 
rannych trwają ataki 
lotnicze na Wytwórnię, 
powtarzane co kilka-
naście minut. Towa-

rzyszy im gwałtowny 
ostrzał artyleryjski 
i z moździerzy salwo-
wych. Pożary budyn-
ków przy Wójtowskiej 
i gmachów PWPW. 
Seria natarć piechoty 
niemieckiej od Wy-
brzeża Gdańskiego – 
głównie na ruiny szko-
ły Emilii Plater.

godzina 11

Po silnym przygoto-
waniu lotniczo-artyle-
ryjskim wróg naciera 

na zachodni kraniec 
PWPW podchodząc 
czołgami i piechotą 
z kierunku Parku Trau-
gutta aż do ogrodzenia 
PWPW na rogu San-
guszki i Zakroczym-
skiej (bloki „F” i „G”). 
Niemcy, którzy już za-
częli forsować żelazny 
parkan PWPW, zostają 
odparci.

w godz. 12 – 15

Seria kolejnych natarć 
na budynek Rybaki 35 
(naloty „sztukasów”, 
broń maszynowa, ar-
tyleria, granatniki, 
piechota). Niemcy zaj-
mują ruiny szkoły Emi-
lii Plater i usadawiają 
się u wylotu Zakątnej. 
Starają się też podejść 
od północnej, zburzo-
nej strony budynku 
Rybaki 35, która jest 
najbliżej zniszczonego 
ogrodzenia. Powstań-
com cudem udaje się 
odeprzeć atak wroga, 
który kilkakrotnie za-
czął wdzierać się do 
budynku.

godzina 16

Do intensywnego 
ostrzału budynku Ry-
baki 35 dołącza działo 
szturmowe (samobież-
ne), które nadciągnę-
ło od strony mostu. 
Ostrzał całej wschod-
niej części PWPW 
(bloki „A” i „B”) z po-
ciągu pancernego i ar-
tylerii.

godzina 18

Próba okrążenia przez 
wroga budynku Ryba-
ki 35 z południowej 
strony i zdobycia bary-
kady Zakątna.

Ataki czołgów i lotnic-
twa.

godzina 20

Niemcy wdzierają się 
do części budynku Ry-
baki 35 od strony pół-
nocnej (zburzonej).

do północy

Walki wewnątrz bu-
dynku Rybaki 35. 
O północy powstańcy 
odzyskują całkowicie 
budynek – głównie 
dzięki akcji miotaczy 
płomieni.

25 sierPnia
rano

Nieudana próba odzy-
skania przez powstań-
ców ruin szkoły Emilii 
Plater.

Ostrzał PWPW z dział 
szturmowych (samo-
bieżnych) i bombardo-
wania lotnicze.

w godz. 8-10

Piechota niemiecka 
atakuje pod osłoną 
dwóch czołgów budy-
nek Rybaki 35. Wróg 
wdziera się do wnę-
trza, po czym zostaje 
odparty.

około południa

Ataki na zachodnią 
stronę PWPW i wzdłuż 
ul. Konwiktorskiej. Ata-
ki czołgów na zakła-
dy Fiata. Atak trzech 
czołgów Konwiktorską 
w kierunku PWPW. 
Czołgi zostały ostrze-
lane pociskami piata, 
jeden uszkodzono.

Bomby burzą narożną 
kamienicę Zakroczym-
ska 17 oraz kamienicę 
Zakątna 3.

14-24 sierpnia 1944
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w nocy

Nieudana próba odzy-
skania przez powstań-
ców budynku Ryba-
ki 35. Atak od strony 
PWPW, wsparty mio-
taczami płomieni, za-
łamuje się pod ogniem 
niemieckiego ckm-u.

26 sierPnia
godzina 6.30

Silny ostrzał artyleryj-
ski PWPW.

od około godz. 7-8

Całodniowe bombar-
dowanie PWPW – 
dziewięć nalotów po 
trzy Junkersy.

Jedna z bomb o godz. 10 
trafia w styk frontu blo-
ku „F” z dziedzińcem, 
przebijając się do pod-
ziemi i niszcząc schron 
dla ludności cywilnej 
oraz punkt sanitarny, 
który zostaje przeniesio-
ny do bloku „L”.

godzina 13

Trwa intensywny 
ostrzał frontu PWPW 
z dział i broni maszy-
nowej. Od strony Fortu 
Traugutta zbliża się 5 
ciężkich czołgów oraz 
piechota. Jeden z czoł-
gów zostaje trafiony 
i zapalony strzałem 
z piata. Reszta inten-
sywnie ostrzeliwuje sta-
nowiska powstańcze.

godzina 13.30

Transporter ładunków 
wybuchowych typu 
Borgward IV stawia 
500-kilogramowy ła-
dunek wybuchowy tuż 
przy ogrodzeniu, na wy-

sokości budynku „W”. 
Eksplozja ładunku roz-
rywa parkan PWPW na 
dużej szerokości.

Trwa ostrzał z dział 
szturmowych linii ul. 
Konwiktorskiej, któ-
ra jest też atakowana 
przez piechotę nie-
miecką.

przed godziną 16

Początek generalne-
go szturmu na PWPW. 
Piechota niemiecka 
wspomagana stałym 
ostrzałem z czołgów, 
ckm-ów i artylerii 
przez wyłom w ogro-
dzeniu dostaje się na 
teren PWPW i klat-
ką schodową bloku 
„D” na górne piętra 
gmachu. Na parte-
rze bloku „W” zostaje 
ustawiony niemiecki 
ckm, który skutecznie 
ostrzeliwuje powstań-
ców w bloku „F”.

Ludność cywilna za-
czyna opuszczać zabu-
dowania PWPW.

wieczór

Walki wewnątrz kom-
pleksu PWPW. Po-
wstańcy opuszczają 
blok „A”, zaatakowany 
z budynku Rybaki 35.

Do wieczora wróg 
opanowuje górne kon-
dygnacje frontowych 
bloków, w tym do par-
teru bloki „A”, „B” i „F”, 
oraz frontowe pomiesz-
czenia bloku „D” (od 
góry do parteru).

po zmroku

Próba odzyskania 
przez powstańców bu-
dynków PWPW. Atak 
na blok „F” – ze środka 
Wytwórni i z ul. Zakro-

czymskiej, oraz z dzie-
dzińca zachodniego 
(z bramy pod blokiem 
„G”) – przy wspar-
ciu kilku plutonów ze 
Starówki. Powstań-
cy przez zaskocze-
nie opanowują parter 
i pierwsze piętro bloku 
„F”. Górne piętra pozo-
stają jednak w rękach 
Niemców. Silne ataki 
niemieckie na rejon 
Konwiktorskiej i za-
kładów Fiata. Walki 
w Wytwórni trwają do 
północy.

około godziny 13

Ciężka bomba lotni-
cza uderza w styk blo-
ku „C” z dziedzińcem 
głównym, zabijając 
niemal wszystkich 
żołnierzy plutonu mio-
taczy płomieni, który 
kwaterował w sutere-
nie w tym miejscu.

około godziny 17

Powstańcy obserwują 
manewry kilku Pan-
ther tuż przy Forcie 
Legionów, co słusznie 
rozpoznają jako przy-
gotowanie do gene-
ralnego szturmu na 
PWPW.

w godz. 17-19

Po całodziennym sil-
nym ostrzale artyle-
ryjskim i serii ataków 
bombowych przed 
zmierzchem piechota 
nieprzyjaciela ponow-
nie mocno zaatakowa-
ła budynek Rybaki 35.

Atak przeprowadzono 
z użyciem granatów 
gazowych (gazy du-
sząco-łzawiące). Kłęby 
żółtego dymu tworzą 
w pobliżu bloku gę-
sty tuman. Powstańcy 
ostatecznie wycofu-
ją się z budynku pod 
ostrzałem – z frontu 
i z tylnego podwórza.

do godziny 20

Po wzajemnym ostrze-
liwaniu się (powstańcy 
z budynku „A” PWPW, 
Niemcy z budynku Ry-
baki 35) rozpoczyna 
się energiczny szturm 
wroga na blok „A” 
z użyciem ciężkiej bro-
ni maszynowej, działek 
przeciwpancernych 
i granatów. Szturm zo-
staje odparty.
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27 sierPnia
około godziny 7

Ostrzał barykady Za-
kroczymska z dział 
przeciwpancernych, 
z broni maszynowej, 
przez dwie Panthery 
oraz z pociągu pancer-
nego.

Bliskość walczących 
stron powoduje ograni-
czenie bombardowań 
do nalotów na stano-
wiska powstańcze 

w blokach od ul. Wój-
towskiej). Ostrzał ar-
tyleryjski trwający do 
wieczora.

od rana

Dalsze boje wewnątrz 
gmachu. Powstań-
cy z bloków „N” i „O” 
ostrzeliwują dziedzi-
niec wschodni i blok 
„B”, powstrzymując 
natarcia wroga. Kil-
ka sukcesów i ogólna 
sytuacja powstańców 
w PWPW spowodo-

wały, że zaczęto brać 
poważnie możliwość 
całkowitego odzyska-
nia Wytwórni.

przed południem

Kilkakrotne ataki pie-
choty wroga od stro-
ny ruin szkoły Emi-
lii Plater na pozycje 
powstańcze pomię-
dzy ulicami Zakątną 
a Samborską i na linię 
Zakątna-Wójtowska. 
Niemcy odparci przez 
powstańców z rkm-em.

wieczór

Dalsze boje wewnątrz 
budynku. Zła pozycja 
powstańców, spycha-
nych na coraz niższe 
kondygnacje. Gór-
ne piętra są w całym 
gmachu zajęte przez 
wroga. Ustaje atak ar-
tyleryjski i lotniczy na 
PWPW.

28 sierPnia
godzina 4.30 (świt)

Gwałtowny atak nie-
miecki na barykadę 
Zakroczymska, ostrzał 
z Cytadeli, z dział 
szturmowych, z okien 
PWPW oraz przez pie-
chotę. Powstańcy wy-
cofują się z barykady 
pod silnym ogniem.

godzina 6

Ostrzał z Wybrzeża 
Gdańskiego i zza Wi-
sły ulic Zakątna, Wój-
towska i Przyrynek. 
Liczne pożary.

po godzinie 6

Początek ostatecznego 
uderzenia niemieckie-
go na załogę powstań-

czą PWPW. Ostry 
ogień z bloków „D” 
i „F” przez wewnętrzne 
dziedzińce, a następ-
nie atak w korytarzach 
budynków ze wszyst-
kich stron.

godzina 7

Mimo zaciętego opo-
ru, wobec przeważają-
cej siły wroga i braku 
amunicji, powstańcy 
tracą do reszty sta-
nowiska w poszcze-
gólnych blokach. Za-
czynają stopniowo 
wycofywać się pod 
ostrzałem z PWPW 
przez ul. Wójtowską. 
Wycofujący się ostrze-
liwują z ruin Wójtow-
skiej okna PWPW, by 
osłaniać odwrót kole-
gów.

godzina 7.30

Resztki powstańców 
bronią się jedynie 
w części podziemi 
PWPW i stale się co-
fają w kierunku bloku 
„H” (położonego rów-
nolegle do ul. Wójtow-
skiej).

po godzinie 7.30

Niemcy zajmują punkt 
sanitarny w piwnicy 
bloku „L”, gdzie zabi-
jają granatami ciężko 
rannych oraz sanita-
riuszkę i komendantkę 
punktu sanitarnego.

godzina 8

Atak na ostatni bronio-
ny skrawek PWPW – 
halę na najniższej kon-
dygnacji bloku „H”.

do godz. 8.30

Ostatni powstańcy 
pod silnym ostrzałem 
wycofują się z PWPW.
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Z powstańczej załogi Wytwórni żyją:
PWb/17/s:
1.	Leszek	Grodecki
2.	Jerzy	Kucharski
3.	Juliusz	Kulesza
4.	Krystyna	Nowacka-Wróblewska
5.	Wanda	Tołłoczko-Pawelska

komPania „osa”:
6.	Henryk	Jaworski
7.	Alicja	Madziar-Kostarska
8.	Anna	Rebandel-Solecka
9.	Barbara	Wilczyńska-Sekulska

ZgruPoWanie „leśnik”:
10.	 Janusz	Jarzęcki
11.	 Zbigniew	Kacperski
12.	 Renisław	Kowalski
13.	 Ryszard	Nowicki
14.	 Lucyna	Żebrowska-Petrus

Pluton „sarmak”:
15.	 Kazimierz	Gabara.

Gmach PWPW był w rękach powstańców od 2 do 28 
sierpnia 1944 r. W ciągu 27 dni utrzymywania Wy-
twórni walczyło tu ponad 600 osób. 

Wytwórnię zdobywały ugrupowania:
• PWB/17/S,
• batalion im. Czarnieckiego
• batalion „Wigry”
• pluton oddz. „P-20”
• oddział kompanii „Wkra” z batalionu „Łukasiński”
• drużyny NSZ z Brygady Zmotoryzowanej „Młot”

oraz żołnierze:
• kompanii „Orlęta”,
• 104. kompanii syndykalistów,

• Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa
• batalionu „Czwartacy”.

Obok PWB/17/S Wytwórni broniła od 10 sierpnia 
kompania ppor. Edmunda Osiejewskiego „Osy”. Od 
21 sierpnia główny ciężar obrony przejęło zgrupowa-
nie ppłk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, mianowane-
go nowym komendantem obrony gmachu. Na ostat-
nią dobę dołączył pluton Henryka Gawlikowskiego 
„Sarmaka” z batalionu „Miotła”/„Czata 49”.

Zginęło tu od 80 do 100 żołnierzy, gmach został znisz-
czony w 60 proc. a maszyny i urządzenia zostały 
zniszczone w 80 proc.

Cześć bohaterom

Żołnierze reduty
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Dziś żyje pięcioro członków PWB/17/S:

Wanda 
Tołłoczko- 
-Pawelska 
„Wanda”
(ur. 26.05.1924)

Sanitariuszka. W cza-
sie wojny odbywała 

tajne studia lekarskie 
w ramach legalnie pro-
wadzonego szkolenia 
personelu sanitarne-
go. Podczas powstania 
uczestniczyła w obronie 
PWPW jako sanitariusz-
ka grupy PWB/17/S 

w zespole doktor 
„Rany”. Po powstaniu 
uciekła z transportu 
i ukrywała się w Grodzi-
sku Mazowieckim. Po 
powrocie do Warszawy 
uzyskała w 1949 r. dy-
plom lekarski w zakre-

sie ginekologii, a na-
stępnie diagnostyki 
laboratoryjnej. Pracowa-
ła w laboratorium me-
dycznym Ministerstwa 
Zdrowia, a także w Szpi-
talu Św. Ducha, Szpitalu 
Wolskim i innych.

Krystyna 
Nowacka- 
-Wróblewska 
„Kinga”
(ur. 5.06.1921)

Łączniczka. W czasie 
okupacji pracownica 

biurowa papierni Mo-
kotów. Podczas po -
wstania uczestniczka 
obrony PWPW w grupie 
PWB/17/S jako łącz-
niczka Komendy, ran-
na 17.08. Po powstaniu 
uciekinierka z Dulagu 

121, ukrywała się na-
stępnie w Pruszkowie 
u zastępcy dowódcy 
PWB/17/S, podporucz-
nika „Kukły” (Józef 
Kukliński). Po wojnie 
początkowo przebywa-
ła w Jeleniej Górze. Po 

powrocie do Warszawy 
pracownica biurowa, 
m.in. na kierowniczym 
stanowisku w war-
szawskim Kombinacie 
Gospodarczym. Od-
znaczona Krzyżem Wa-
lecznych.

Juliusz Kulesza 
„Julek”
(ur. 19.05.1928)

Strzelec. W czasie woj-
ny uczeń tajnych kom-
pletów gimnazjalnych 
i wieczorowych kursów 

Szkoły Graficznej, jed-
nocześnie praktykant 
— rysownik w Polskiej 
Wytwórni Papierów War-
tościowych. Podczas Po-
wstania łącznik, później 
strzelec Armii Krajowej 
w grupie PWB/17/S (dru-

żyna „Roma”). Uczest-
nik obrony PWPW. Po 
Powstaniu dwukrotny 
uciekinier z Dulagu 121 
(Pruszków). Po wojnie 
absolwent Wydziału 
Grafiki ASP Warszawa 
i członek Związku Pol-

skich Artystów Plasty-
ków. Projektant grafiki 
wydawniczej, następnie 
dokumentalista Powsta-
nia Warszawskiego i au-
tor książek o Powstaniu. 
Odznaczony Krzyżem 
Walecznych.

Jerzy Kucharski 
„Gryf”
(ur. 6.02.1929)

Strzelec. Podczas wojny 
uczeń szkoły mecha-
nicznej im. Stanisława 
Konarskiego. W czasie 

powstania żołnierz gru-
py PWB/17/S, uczest-
nik zdobycia, a póź-
niej obrony PWPW. 
Po Powstaniu więzień 
obozów koncentracyj-
nych Auchswitz i Flos-
senbürg, po wyzwole -

niu krótko w Polskich 
Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie. Po powro -
cie do kraju ukończył 
w Warszawie średnią 
szkołę handlową, wielo -
letni kierownik sklepu 
ze sprzętem sportowym. 

Obecnie wiceprezes 
warszawskiego koła 
byłych więźniów obo -
zu Auschwitz. Aktywny 
i uczynny w organizo -
waniu powstańczych 
uroczystości rocznico -
wych.

Leszek Grodecki 
„Lis”
(ur. 21.09.1926)

Kapral. W czasie oku-
pacji uczeń tajnych 
kompletów licealnych. 
W konspiracji żołnierz 
7. Pułku Piechoty Armii 
Krajowej „Madagaskar”/

„Garłuch”, uczestnik ak-
cji sabotażowych i roz-
brojeniowych. Podczas 
Powstania początkowo 
w batalionie „Parasol” 
(ranny 8.08), następnie 
w batalionie „Miotła”, 
a od 17.08 w grupie 
PWB/17/S (drużyna 
„Roma”). Uczestnik obro-

ny PWPW, po wycofaniu 
się kanałami ze Starówki 
— w zgrupowaniu „Kon-
rad” (Powiśle). Po Po-
wstaniu jeniec Stalagu 
XI-B Fallingbostel, skąd 
zimą 1944/45 uciekł do 
kraju. Po wojnie ukoń-
czył Politechnikę War-
szawską jako inżynier 

chemik, pracował jako 
projektant w zakładach 
przemysłu cukiernicze-
go. Uczestnik między-
narodowych turniejów 
i wielokrotny repre-
zentant Polski w piłce 
siatkowej. Odznaczony 
dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych.

PWB/17/S była samodzielną 
grupą VII Oddziału Sztabu 
Komendy Głównej AK, dowo-
dzoną przez mjr. Mieczysława 
Chyżyńskiego ps. „Pełka”. 

Została powołana w stycz-
niu 1940 r. Działała w PWPW 
do 1944 r. Dostarczała Armii 
Krajowej fałszywe dokumen-

ty oraz banknoty i prowadzi-
ła sabotaż w PWPW. Łącznie 
liczyła około 120 członków. 
Wielu z nich w czasie Powsta-
nia Warszawskiego zdobywa-
ło gmach PWPW i walczyło 
w Wytwórni.

W sierpniu 1942 r. w związku 
z możliwością dekonspiracji 

PWB/17/S zakończyła druk 
fałszywych banknotów. Nadal 
wytwarzała inne dokumenty 
i prowadziła sabotaż.

2 sierpnia 1944 r. o godz. 14 
powstańcy z PWB/17/S zdoby-
wali gmach PWPW od środka, 
a później stanowili załogę bro-
niącą kompleksu PWPW.

Podziemna Wytwórnia Banknotów 
PWB/17/S

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Z honorem
i humorem

PierWsi

Dwaj pierwsi, jakich uj-
rzałem, biegli schoda-

mi w górę i wołali: — Gdzie 
komisarze?

Jednym był Ludwik 
Straszyński. Natomiast 
o drugim, w jasnej wiatrów-
ce i z czarnym pistoletem 
maszynowym, wiedziałem 
tylko, że jest wytwórnia-
nym kierowcą. Obaj mieli 
biało–czerwone opaski.

Pootwierano drzwi 
mieszkań, na klatce scho-
dowej tłoczyli się ludzie. 
Zgiełk, z oddali dochodzi-
ła strzelanina. Jakaś ko-
bieta zapytała: — A gdzie 
żandarmi? Na to ten w wia-
trówce wskazał ręką za 
siebie i odparł charakte-
rystycznym, zachrypnię -
tym głosem: — A leżą tam 
pod parkanem. Ktoś z tłu-
mu odezwał się głupawo: 
— To wy ich zabijacie! Na 
co znowu ten w wiatrówce: 

— A jak przez pięć lat ludzi 
na ulicach rozwalali?

Pojawił się następny. 
Był to Czesław Lech z dru-
giego piętra. Ten niewy-
soki, łysawy mężczyzna, 
typem sylwetki i nawet ry-
sami twarzy nieco przypo-
minający znaną z wielu por-
tretów postać Bonapartego, 
teraz wyglądał strasznie: 
twarz czarna, umazana sa-
dzami czy prochem, ubra-
nie w strzępach. Cały był 
zabryzgany krwią i obrzu-
cony drobnymi strzępkami 
czerwonej i białej galarety, 
chyba mózgu. Oddychał 
z trudem, oburącz ściska-
jąc karabin. [...]

ZacZęło się 

Coś we mnie pękło. Pa-
roma skokami byłem 

w mieszkaniu. Zobaczy-
łem jeszcze z okna kilku 
powstańców przed gara-
żem. Jeden był w grzebie-
niastym hełmie straży po-

żarnej, pomalowanym na 
niebiesko. Pochwyciłem 
swą czapkę szkolną i bar-
dziej zleciałem, niż zbie-
głem, po schodach. Słysza-
łem tylko z góry wołanie 
mego ojca, lecz nie intere-
sowało mnie to. Pognałem, 
ile sił, do wytwórni.

W dobrze mi znanym 
ogromnym gmachu fa-
brycznym wrzało. Pełno lu-
dzi na korytarzach, głównie 
wojska, niektórzy z napisa-
mi „MŁOT” na biało–czer-
wonych opaskach. Migały 
czasem znajome twarze, 
w pewnej chwili zobaczyłem 
Brunona Falskiego. Przy pio-
nowych, wąskich okienkach 
klatek schodowych — poste-
runki z bronią. [...]

Pobiegłem zobaczyć 
wartownię przy głównej 
bramie, od Sanguszki. 
Tam, gdzie codziennie 
odbijałem kartę zegaro-
wą, zastaję pobojowisko. 
Woda z pękniętej rury 

sięga ponad kostki. Jest 
malinowa. Podmuchy roz-
rywających się granatów 
poroznosiły wszystko: 
w krwawej kąpieli ponie-
wierają się plecaki wy-
twórnianych żandarmów, 
manierki, hełmy, mnóstwo 
papierów. [...] Pod ścianą 
sterczał z wody okrwawio-
ny, żołnierski but. Wszyst-
ko niedawno tu wirowało, 
walka musiała być gwał-
towna. Dalej, na schodach 
bloku „E”, potknąłem się 
o długą listwę drewnia-
ną, której koniec omota-
no arkuszem białego pa-
pieru. Chcieli się poddać. 
W pamięci przeleciał ob-
raz sprzed pięciu lat, gdy 
z mieszkania na placu In-
walidów po raz pierwszy 
oglądałem ich maszeru-
jące kolumny. Wchodzi-
li wtedy z przejmującym 
świstem i jazgotem obco 
brzmiących instrumentów, 
w łoskocie bębnów.

Z okazji 70. rocznicy zdobycia przez po-
wstańców reduty PWPW, nasza firma wzno-
wiła debiutancką książkę juliusza kuleszy, 
wydaną po raz pierwszy w 1979 r. jest to 
opowieść o wydarzeniach sierpnia 1944 r. 
widzianych oczyma 16-letniego młodzieńca.
Powieść, napisana żywym językiem, wprowa-
dza nas w atmosferę tamtych dni, barwnie 
opisując nie tylko dramatyczne akcje drużyny 
„roma” z załogi PWb/17/s, ale też prezen-
tując liczne postacie walczących w Wytwórni 
powstańców.
książkę zilustrował jacek krumholc, całość 
wydawnictwa zaprojektował tomasz turek.fo
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naftóWki i dürer

W wytwórni nadal za-
mieszanie i biega-

nina. Ogromny Henryk Re-
ingruber zaczepia coraz to 
kogoś i pokazując pistolet 
— dziewiątkę błaga tubal-
nym basem: — Panie kole-
go! na miłość boską, może 
da mi kto amunicję do nie-
go, mam tylko naboje do 
siódemek!

Krzyżują się rozkazy 
i informacje o wydarze-
niach. Już po zdobyciu 
wytwórni pojawiła się tuż 
obok, w pobliżu zbiegu 
Zakroczymskiej i Konwik-
torskiej, ciężarówka, któ-
rą ostrzelano i podpalono. 
Wyskakujących z niej w po-
płochu „kałmuków” obalo-
no celnymi strzałami, kilku 
uciekło w stronę cytadeli.

Natknąłem się na Je-
rzego Wiśniewskiego, 
biurowego kolegę mego 
ojca. Miał powstańczą opa-
skę, poprosiłem, aby mnie 
skierował tam, gdzie mogę 
być przydatny. Powiedział, 
że w podziemiach organi-
zowany jest szpital polowy 
i trzeba tam zanieść jak 
najwięcej lamp naftowych 
[...]. W tej chwili pojawił się 
zdyszany mój ojciec i we 
trzech poczęliśmy prze-
biegać piętra, zdejmując 
z haków naftówki.

Zajrzałem do „mojej” 
rysowni. Na stole, przy 
którym pracowałem, leżał 
jeszcze kamień litograficz-
ny z niedokończoną kopią 
Dürera. Chwilę popatrzy-
łem na stoły Brandta, Gon-
stoła, Wilczyńskiego, na 
bibliotekę. Tak niedawno 
jeszcze wszystko bliskie 
i codzienne, a w tej chwili 
— już jakby martwe i z in-
nej, obcej rzeczywistości.

miss PWPW

W podziemiach bloku 
„F”, w długim ko -

rytarzu i przylegających 
doń pokoikach magazy-

nowych, gromadziło się 
coraz więcej mieszkań-
ców.

Krzątała się doktor Pe-
trynowska, dookoła niej 
biegały — już w bieli far-
tuchów — sanitariuszki. 
Wśród nich — znajome 
twarze: zawsze pogod-
na i energiczna Marysia 
Kowalska, kontrolerka 
z rysowni Zosia Jakoniuk, 
Wandzia Tołłoczkówna, 
Leokadia Gogółowa, któ -
ra przed wojną, gdy była 
jeszcze Lodzią Motzówną, 
a ja — ciągle przeziębia-
jącym się smarkaczem, 
jako fabryczna felczer-
ka PWPW skłuła mi ty-
łek niezliczoną ilością za-
strzyków.

Spostrzegłem też smu-
kłą, młodą dziewczynę 
— „Lilkę” (Halinę Cze -
chównę) — i natychmiast 
uznałem ją w myślach za 
niekwestionowaną „miss 
PWPW”. Jęczeli pierwsi 

ranni, znoszeni do wy-
twórni z okolicznych ulic 
Nowego Miasta.

stePhan

Przynieśliśmy właśnie te 
lampy, gdy z poprzecz-

nego korytarza wypadł 
rozgorączkowany Józef 
Tołłoczko. Z przerażeniem 
na twarzy, wskazując ręką 
poza siebie, krzyczał: — 
Tam! tam! Stephan pod 
schodami! On ma broń!

Stephan był głównym 
Treuhänderem (komisa-
rzem) PWPW, powiada-
no, że gestapowcem. Broń 
miał z pewnością. [...]

Moment był groźny. 
W korytarzu piwnicz-
nym niemal same kobiety 
z dziećmi i sanitariuszki 
z rannymi, a z kilku obec-
nych mężczyzn nikt nie 
był uzbrojony. Gmach ob-
fitował w zakamarki, więc 
Stephan, będący w sytu-
acji ściganego zwierza 

i od dwóch godzin ukrywa-
jący się w coraz to innym 
schowku, słysząc teraz, 
że go zauważono, mógł za 
chwilę wtargnąć również 
tutaj i torując sobie drogę 
do dalszej ucieczki, doko-
nać masakry wśród bez-
bronnych. Zatrzaśnięto że-
lazne drzwi, łączące oba 
korytarze. [...] Oczekując 
walki, wysunąłem się na 
zewnątrz, aby być świad-
kiem tego, co nastąpi.

stłumiony 
strZał

Kilku ludzi z pistoleta-
mi i karabinami po -

suwało się ostrożnie pod 
ścianami w stronę klatki 
schodowej [...] schody koń-
czyły się niskim schow-
kiem, głębokim, pogrą-
żonym w mroku. Wejście 
doń było niewidoczne, bo 
usytuowane do nas bo -
kiem. [...]

Ktoś zawołał: — Ste -
phan, poddaj się, wiemy, 
gdzie jesteś! Odpowie -
dzi nie było. Ponowiono 
wezwanie i znowu cisza. 
Zbliżaliśmy się ostrożnie. 
Wtem — stłumiony strzał 
tam, w głębi, a potem jak-
by jęk czy rzężenie.

Obok mnie stał Leszek 
Biliński. Ktoś wydał nam 
rozkaz pójścia przodem 
i sprawdzenia, co dzieje 
się ze Stephanem. Ruszy-
łem z wielkim strachem, 
bo wyobraźnia, wsparta 
obrazami z Przyborow-
skiego i Karola Maya, 
nakazywała spodziewać 
się perfidnego podstępu. 
Jednak strach przed po -
sądzeniem o tchórzostwo 
okazał się silniejszy. Bły-
skając otrzymaną latarką, 
wsunęliśmy się w ciem-
ność.

rys. jac
ek kru
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Juliusz Kulesza, 

„Z TASIEMKĄ NA CZOŁGI”, 

fragmenty rozdz. I: „Wybuch”
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juliusz kulesza „ju-
lek“, to mój kole-
ga z walk powstań-
czych o zdobycie 
PWPW i z obrony 
tej reduty – pisze 
jerzy kucharski.

Kolega niespotykany – wier-
ny koleżeństwu, zawsze 
serdecznie wspominający 
czas wspólnych dni w wal-
kach powstańców Starego 
Miasta.

Wspomnienia te uwiecz-
nił w swoich książkach 
o Powstaniu Warszawskim, 
a głównie w znakomitej 
„W murach Polskiej Wy-
twórni Papierów Wartościo-
wych” – gdzie szczegółowo 
opisał konspirację w PWPW 
i czas powstania.

Podczas naszych spotkań 
zawsze rozmawiamy o prze-

szłości. To są wspomnienia. 
Ale w dyskusjach nie omija-
my spraw aktualnych.

Zawsze ważnym tematem 
jest zaangażowanie PWPW 
w pamięć o powstańcach 
– tych poległych i nadal ży-
jących.

Julek jest ogromnie zaanga-
żowany w krzewienie wie-
dzy o powstaniu, o udziale 
pracowników Wytwórni 
w konspiracji, o działalno-
ści PWB/17/S.

Jest osobą, z którą się roz-
mawia z wielką satysfakcją 
i zainteresowaniem. Obiek-
tywizm, realność tematów, 
zrozumienie dla rozmówcy 
przy różnicy poglądów, po-
zwalają czuć się docenio-
nym partnerem w dyskusji.

Zawsze czekam z niecierpli-
wością na telefon i propozy-
cję spotkania. Ja czekam, bo 

Julek jest niezwykle zajęty 
dokumentowaniem działal-
ności Polaków w okresie 
okupacji hitlerowskiej.

Corocznie spotykamy się 
w PWPW na uroczysto -
ściach upamiętniających 
rocznice zdobycia gmachu 
PWPW – 2 sierpnia 1944 r. 
Ta wyjątkowa działalność 
Wytwórni trwa już od wielu, 

wielu lat. Jesteśmy pewni, 
że PWPW również w przy-
szłości będzie ten dzień 
czcić zniczem pamięci pod 
tablicą poległych zdobyw-
ców reduty Starego Miasta. 
Jeśli tak bedzie, to na pew-
no także dzięki Juliuszowi 
Kuleszy, kronikarzowi Po-
wstania.

Jerzy Kucharski, „Gryf”

„Julek”

jerZy kucharski i juliusZ kulesZa PodcZas urocZystości PoWstańcZych 
W PWPW s.a. W sierPniu 2008 r. fot. artur tkacZyk

kapitalny gawę-
dziarz, człowiek 
czynu i honoru, do-
ciekliwy dokumen-
talista, niestrudzony 
pisarz – juliusz ku-
lesza. między so-
bą mówimy o nim 
po prostu „julek” – 
oczywiście z sza-
cunkiem. 

Co roku redakcja „ŻW” na 
kilka miesięcy przed sierp-
niowymi uroczystościami 
powstańczymi, rozpoczyna 
ich planowanie, co nieod-
łącznie wiąże się z intensyw-

nymi kontaktami z Panem 
Juliuszem Kuleszą. Te ob-
chody nie miałyby takiego 
edukacyjno-historycznego 
wymiaru, gdyby nie Pan Ju-
liusz i Jego książki.

Jako gość honorowy, Pan 
Juliusz ma stałą przepust-
kę do naszej firmy, więc 
przychodząc na spotkania 
do redakcji, wchodzi, jak 
zwykły pracownik, co jest 
swoistą kontynuacją cza-
sów, w których pracował tu 
jako uczeń rysownik. Nie od 
dziś bowiem wiadomo, że 
ze względu na powstańcze 
wspomnienia, Wytwórnia 
jest dla niego niczym drugi 
dom. Jak sam często mówi, 

przeprowadziłby się do swo-
jej córki do Kanady, gdyby 
tylko mógł zabrać tam ze 
sobą Wytwórnię.

Pan Juliusz jest człowiekiem 
niezwykle solidnym i otwar-
tym na nowe pomysły. Kiedy 
bierze na siebie jakieś zobo-
wiązanie, to je realizuje, jeśli 
wie, że nie będzie się mógł 
z czegoś wywiązać, nie po-
dejmuje się tego. Choć zda-
rza się to niezwykle rzadko. 
Jest osobą niezwykle kultu-
ralną i szarmancką. Jako nie-
zrównany gawędziarz sypie 
anegdotami, jak z rękawa. 

Razem z Panem Juliuszem 
cieszymy się z każdej Jego 

kolejnej książki. W tym ro-
ku zaś sami braliśmy udział 
w tworzeniu jednej z nich. 
Wznowienie debiutanckiej 
powieści „Z Tasiemką na 
czołgi” pozwoliło nam na 
nowo przeżyć wydarzenia 
sierpnia 1944 r., które roz-
grywały się na terenie Wy-
twórni.

Jesteśmy dumni z tego, że 
znamy tak niezwykłego czło-
wieka i wdzięczni za życzli-
wość i sympatię, którą nas 
darzy.

Dziękujemy Panie Juliuszu.

Izabela Łukasiuk, 

Tomasz Turek

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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rySzard kaWczyńSkI
„SPOkOjNy” (1924-2013)

Odszedł	kolejny	z	malejącej	
grupki	ostatnich	żołnierzy	
PWB/17/S.	Ryś	Kawczyński	był	
najbliższym	sąsiadem	PWPW,	
mieszkając	w	budynku	Zakro-
czymska	17,	narożnym	z	ulicą	
Konwiktorską.

Jako	żołnierz	Narodowych	
Sił	Zbrojnych	nie	był	powia-
domiony	o	terminie	wybuchu	
Powstania	i	„Godzina	W”	za-
skoczyła	go	w	mieszkaniu,	
grającego	w	brydża	z	trzema	
kolegami	z	NSZ,	wśród	których	
byli	późniejsi	żołnierze	
PWB/17/S	–	Leopold	Pełkow-
ski	(„Mały”)	i	Jerzy	Malski.

Zorientowali	się	w	sytu-
acji,	gdy	obok	nich	rozpo-
częto	pierwsze	próby	zdobycia	
Wytwórni.	Przyłączyli	się	do	
atakujących,	Ryszard	Kawczyń-
ski	–	z	własnym	karabinem.

Nazajutrz	po	opanowaniu	PWPW	
zgłosili	się	do	dowodzącego	
w	tym	czasie	grupą	PWB/17/S	
porucznika	„Białego”	(Cze-
sław	Lech).	Ryszard	znalazł	
się	w	drużynie	stacjonującej	
od	strony	Zakroczymskiej,	

co	miało	wpływ	na	jego	póź-
niejszą	służbę	powstańczą.	
Tę	bowiem	część	gmachu	ob-
sadziła	10	sierpnia	kompania	
podporucznika	„Osy”	(Edmund	
Osiejewski)	z	batalionu	„Ki-
liński”,	stając	się	kolejnym	
ogniwem	stałej	załogi	PWPW.

Nawiązane	 koleżeńskie	
przyjaźnie	sprawiły,	że	po	
utracie	Wytwórni	oraz	jed-
noczesnym	rozbiciu	i	roz-
proszeniu	grupy	PWB/17/S,	
„Spokojny”	–	przeszedłszy	
kanałami	do	Śródmieścia	–	
stał	się	żołnierzem	„Osy”,	
uczestnicząc	w	dalszych	bo-
jach	tej	kompanii	–	o	ulicę	
Książęcą,	szpital	św.	Łaza-
rza	i	cały	rejon	placu	Trzech	
Krzyży.	Właśnie	na	placu	tym	
został	15	września	ciężko	
ranny	i	umieszczony	w	szpi-
talu	przy	ulicy	Mokotowskiej	
55.	Później	była	niewola	
w	Stalagu	X-B	(Sandbostel),	
a	następnie	powrót	do	kraju.	
Po	ukończeniu	szkoły	złot-
niczo-jubilerskiej	pracował	
jako	jubiler	i	grawer	aż	do	
przejścia	na	emeryturę.

Gdy	po	kolejnych	„odwil-
żach”	formowały	się	i	kon-
solidowały	akowskie	środo-
wiska	kombatanckie,	Ryszard	
Kawczyński	utożsamił	się	ze	
środowiskiem	„Kilińskiego”,	
ale	i	z	dawnymi	kolegami	
z	PWB/17/S	utrzymywał	ser-
deczne	kontrakty,	uczest-
nicząc	w	uroczystościach	na	
terenie	PWPW	tak	długo,	jak	
pozwalał	mu	na	to	stan	zdro-
wia.	Dowodem	zaufania,	jakie	
zdobył	sobie	w	Środowisku	
„Kiliński”,	może	być	to,	że	
przez	długi	czas	reprezen-
tował	w	zarządzie	środowi-
ska	kompanię	„Watra”/„Osa”.	

W	2002	roku	został	awansowany	
na	stopień	porucznika	Wojska	
Polskiego.

Wybrał	sobie	pseudonim	
„Spokojny”,	ale	gdyby	przy-
dzielić	mu	jeszcze	kilka,	to	
takie,	jak	„Solidny”	i	„Ko-
leżeński”	też	pasowałyby	do	
jego	osobowości.

Juliusz	Kulesza

„Przed	 wojną	 pracowa-
łem	w	zakładzie	złotni-
czym,	wcześniej	uczyłem	się	
w	złotniczej	szkole	specja-
listycznej.	W	1944	r.,	pod-
czas	Powstania,	miałem	20	
lat.	Przystąpiłem	do	grupy	
PWB/17/S	w	Wytwórni,	ponie-
waż	mieszkałem	vis-a-vis	na	
Zakroczymskiej.	Do	końca	
walczyłem	w	obronie	PWPW.

A	po	wyjściu	z	Wytwórni	
zostałem	przydzielony	do	
Batalionu	„Kiliński”	i	tam	
walczyłem	do	końca	Powsta-
nia	na	Starówce	i	później	
w	Śródmieściu,	po	przejściu	
kanałami.	Tam	zostałem	ran-
ny,	potem	poszedłem	do	szpi-
tala,	następnie	trafiłem	do	
niewoli	–	do	stalagu.

Z	obrony	PWPW	pamiętam	taki	
epizod,	kiedy	Niemcy	zaczęli	
atakować	Wytwórnię,	zbliżali	
się	do	budynku	od	strony	San-
guszki,	mój	dowódca	wszedł	na	
pierwsze	piętro,	gdzie	został	
ranny.	Razem	z	kolegą	posze-
dłem	po	niego,	a	w	tym	czasie	
bomba	walnęła	w	to	miejsce,	
gdzie	siedzieli	pozostali	ko-
ledzy,	kilku	z	nich	zostało	
rannych,	jeden	zabity...”

Ryszard	Kawczyński,	
lipiec	2009
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StaniSław Dutkiewicz 
„anDrzej”

Mój Dziadek urodził się 
w styczniu 1915 roku na 
Mokotowie. W latach 30. 
uczęszczał do Państwo-
wej Szkoły Techniczno-
-Kolejowej w Warszawie, 
a w 1937 roku ukończył 
Szkołę Podchorążych 
Saperów w Twierdzy Mo-
dlin.

W czasie kampanii wrze-
śniowej, jako kapral pod-
chorąży 2. Batalionu 36 
pp. Legii Akademickiej 
(L.A.) walczył w bitwach 
o Wieluń, Pabianice, Łódź 
i Warszawę. Nie dostał się 
do niewoli dzięki temu, że 
jego pułk przebił się spod 
Warszawy do Twierdzy 
Modlin. Podczas podda-
wania twierdzy Niemcom 
przez gen. W. Thommée 
uzyskano zapewnienie, że 
żołnierze wrócą do swo-
ich domów.

Zaraz po powrocie do 
Warszawy Dziadek włą-
czył się w budowę armii 
podziemnej. Został człon-
kiem Grupy Wojsk Pol-
skich „Edward” skupia-
jącej głównie żołnierzy 

o poglądach pro piłsud-
czykowskich i sanacyj-
nych. 

Dziadek organizował 
w okupowanej stolicy 
uzbrojenie dla żołnierzy 
Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Najtrudniej-
szym zadaniem, które-
mu musiał sprostać, był 
transport broni do punk-
tów kontaktowych przez 
zajętą przez hitlerowców 
Warszawę. Prowadził 
również szkolenia na taj-
nych kursach z zakresu 
saperskiego – w miesz-
kaniu swojej matki, przy 
ulicy Brzozowej 2/4, znaj-

dującym się w nieistnie-
jącym już domu PKO, 
tam gdzie dziś jest taras 
widokowy z przepięk-
nym widokiem na Wisłę 
i wieże kościoła św. Flo -
riana.

W czasie Powstania War-
szawskiego w stopniu ka-
prala podchorążego wal-
czył pod pseudonimem 
„Andrzej” w VIII Zgrupo-
waniu Krybar – Bicz – 4 

Kompania „Pobóg” w plu-
tonie 1142. Początkowo 
na Powiślu, w rejonie ulic 
Browarna i Topiel. Brał 
również udział w nieuda-
nym ataku na Uniwersytet 
Warszawski, w czasie któ-
rego powstańcy ponieśli 
duże straty.

Z meldunków sytuacyj-
nych dowódcy 4. kompa-
nii porucznika „Poboga” 
dotyczących walk na Po-
wiślu wynika, że podcho-
rąży „Andrzej” m.in:

 – przy ulicy Browarnej 24 
z narażeniem życia pod-
czołgał się i bosakiem 

wyciągnął z pola obstrza-
łu już nieżywego strzelca 
z patrolu III zgrupowania,

 – podczas ataku nie-
przyjaciela na placówkę 
III zgrupowania przy ul. 
Dobrej 67, w ramach peł-
nionego patrolu wraz ze 
strzelcem „Janosikiem” 
zdecydowanie celnymi 
strzałami i rzutami gra-
natów powstrzymali nie-
przyjaciela, zabijając 

trzech a raniąc kilku żoł-
nierzy niemieckich.

Pod koniec Powstania, 
jako zastępca dowódcy 
plutonu, walczył w okoli-
cy gmachu Poczty Głów-
nej w Śródmieściu – tam, 
gdzie dziś jest główna 
siedziba NBP.

Po kapitulacji Powstania 
trafił do obozu jenieckie-
go w Fallingbostel – nr 
jeniecki 141119, później 
przebywał w Oflagu VII 
A Murnau. Po wyzwoleniu 
obozu w 1945 roku przez 
aliantów trafił do armii 
gen. W. Andersa – II Kor-
pus Polski 17. Kompania 
Saperów. Stacjonował we 
Włoszech, w obozie woj-
skowym Jolanda niedale-
ko Ferrary. Przebywał też 
w San Basilio. 

W 1946 roku został prze-
niesiony do Ośrodka 
Wyszkolenia Saperów 
Blackshaw Camp w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie peł-
nił funkcję instruktora 
z przepraw. Służbę woj-
skową zakończył w 1947 
roku w stopniu sierżanta.

Po demobilizacji, tak jak 
wielu towarzyszy broni, 
ciężko pracował w ko-
palniach w Walii, w miej-
scowościach Newport 
i Pontypridd jako górnik 
– cieśla. Nie wrócił już do 
ojczyzny. Zmarł w lutym 
1965 r. Został pochowany 
jako Andrew Dutkiewicz 
na miejscowym cmenta-
rzu w Pontypridd Glyntaff 
w Walii.

dZiadek jacka Wolskiego (lk)
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stanisłaW dutkieWicZ Z Pistoletem.
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wacław i anDrzej 
MałkowScy

Kończył się wrzesień 
1944 r. Powstanie do -
gorywało. Rodzina mo -
jego Ojca mieszkała 
w domu na Mokotowie, 
na terenie, na którym 
obecnie znajduje się 
elektrociepłownia Sie -
kierki. Do Wisły było 
niedaleko, a na jej 
przeciwległym brzegu 
stacjonowały oddziały 
sowieckie, przygląda-
jące się biernie bezna-
dziejnej już walce po -
wstańców.

Głowa rodziny – mój 
Dziadek, Wacław Mał-
kowski (1901–83), 
uczestnik wojny polsko-
-bolszewickiej, podczas 
której został ciężko ran-
ny, współpracował ak-
tywnie z AK. 

Przez jego dom prze-
chodzili kurierzy, prze-
chowywane tu były ulot-
ki i wszelkiego rodzaju 
„bibuła”. Dom stał na 
uboczu, więc Niemcy 
zbytnio się nim nie inte-
resowali.

Pewnego wrześniowego 
przedpołudnia mój Oj-
ciec Andrzej, wówczas 
5-letni smyk, wymknął 
się z domu niepostrze-
żenie. Jak to dziecko, 
nie będąc do końca 
świadomym czyhają-
cych zagrożeń, wybrał 
się na spacer w kierun-
ku wału przeciwpowo-
dziowego zwanego dziś 
Zawadowskim. Należy 
nadmienić, że w wałach 
Niemcy wykopali okopy 
strzeleckie, w których 
działały patrole wojsko-
we. W tym miejscu były 
nieliczne i rzadkie, jak-
by Niemcy przeczuwali, 
że tędy Sowieci przepra-
wiać się nie będą.

Ojciec, doszedłszy do 
wału, wszedł na jego 
koronę. Chciał z tej wy-
sokości zobaczyć, co 
się dzieje nad płonącą 
Warszawą. Nagle ktoś 
złapał go za nogę i gwał-
townie wciągnął do oko-
pu. W tym momencie 
rozległa się seria z broni 
maszynowej oddana ze 

strony sowietów i prze-
leciała tuż nad wałem. 
Przestraszony ojciec 
usłyszał zdanie, którego 
nie zapomni do końca 
życia, wypowiedziane 
przez „niemieckiego” 
żołnierza, który właśnie 
ściągnął go do okopu: 
„Kaj leziesz jerunie”. Jak 
się okazało, był to Ślą-
zak wcielony do Wehr-
machtu. Żołnierz, który 
prawdopodobnie urato-
wał mojemu ojcu życie, 
na odchodne podarował 
mu jeszcze tabliczkę 
czekolady.

Po powrocie do domu 
długo nikomu nie opo-
wiedział tego zdarzenia, 
bojąc się zapewne re-
prymendy starszych.

Dziś w rozmowach, 
szczególnie podczas 
rocznic wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, 
wspomina ze wzrusze-
niem tę niebezpieczną 
przygodę.

Marek Małkowski

Chcę wspomnieć krótko 
także o dwójce innych mo-
ich krewnych, którzy rów-
nież walczyli w Powstaniu.

Siostra 
Dziadka, 
Janina Fa-
ryńska (Łusz-
czyk) „Jan-
ka” (1926-87) 
była łącznicz-
ką – sanitariuszką w stop-
niu strzelca. W konspira-
cji – jak Dziadek – w VIII 
zgrupowaniu „Krybar” 
– 4. kompania. W Powsta-
niu w zgrupowaniu „Róg” 
– batalion „Bończa” – 101. 
kompania. Z meldunkami 
od „Roga” docierała m.in. 
do dowództwa walczą-
cej Wytwórni. Przeszła 
szlak: Stare Miasto – ka-
nały – Śródmieście Północ 
– Powiśle. Została ranna 
5 września na ul. Tamka.

Siostrzeniec 
mojej Pra-
babci, Jerzy 
Karpiński 
„Jerzy” (1924-
78) kapral 
podchorą-
ży. W konspiracji żołnierz 
pułku „Baszta”, kompania 
„Howerla” – pluton P30. 23 
listopada 1943 r. został ran-
ny w płuco w trakcie likwi-
dacji gestapowca przy ulicy 
Grochowskiej 142. Potem 
był żołnierzem AK 5. Rejonu 
VI Obwodu (Praga) Okręgu 
Warszawskiego AK. W Po-
wstaniu, od 1 do 4 sierpnia 
walczył na Pradze. Następ-
nie, na rozkaz komendanta 
obwodu, wobec braku szans 
na opanowanie dzielnicy, 
powrócił do konspiracji. Po 
Powstaniu został żołnierzem 
1. Armii WP w stopniu pod-
porucznika. Odznaczony 
Krzyżem Partyzanckim.

Te historie to właśnie 
„moje osobiste” Powstanie 
Warszawskie.

Jacek Wolski

dZiadek i ojciec marka małkoWskiego (Zd)

PołącZenie dWóch 
WałóW PrZeciWPoWo-
dZioWych. W miejscu, 
gdZie PrZebiega ścież-
ka roWeroWa Znaj-
doWały się okoPy 
strZeleckie. Z drugie-
go Wału, który chro-
nił PrZed WeZbranymi 
Wodami rZecZki Wila-
nóWki, PoZostał tyl-
ko fragment, który 
Widać Z leWej strony. 
W WidocZnym miejscu 
PołącZenia obydWu 
WałóW W cZasie Po-
Wstania ZnajdoWał 
się niemiecki schron 
Ziemno-dreWniany, 
Z którego niemcy 
obserWoWali ruchy 
Wojsk soWieckich Po 
drugiej stronie Wisły.

twoje PowStanie warSzawSkie
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jerzy olk „rych”
Dziadek urodził się 1 mar-
ca 1928 roku w zamku 
Królewskim w Warszawie, 
gdzie jego ojciec a mój 
pradziadek był kusto-
szem. Uczył się w Szkole 
Powszechnej nr 35, która 
do 1939 roku mieściła się 
przy ul. Senatorskiej, a pod-
czas okupacji wielokrotnie 
zmieniała siedzibę. Póź-
niej kontynuował naukę na 
tajnych kompletach; lekcje 
odbywały się czasami rów-
nież w jego domu.

Był aktywnym harcerzem, 
miał stopień ćwika; póź-
niej został drużynowym 
i przybocznym komen-
danta Roju „Karpaty”.

Już wtedy pradziadko-
wie mieszkali w Pałacu 
pod Blachą sąsiadującym 
z Zamkiem Królewskim. 
Piętra budynku zajęli 
Niemcy umieszczając tam 
jakąś instytucję o charak-
terze wojskowym. Jeden 
z trzech pokoi mieszkania 
pradziadków był używany 
przez tę instytucje w ce-
lach hotelowych. Raz na 
jakiś czas mieszkanie było 
kontrolowane przez odpo-
wiednie służby.

Mimo tego, kiedy w 1943 
roku AK zaproponowała, 
by właśnie w tym miesz-
kaniu umieścić radiosta-
cję dalekiego zasięgu, 
dziadek zgodził się bez 
wahania. Pałac pod Bla-
chą był idealnym miej-
scem do jej lokalizacji, 
gdyż miał zainstalowaną 
ukrytą antenę zbiorczą. 
Kiedy nieznane osoby 
z polskiego podziemia 
zamykały się w pokoju, 
by nadać meldunki, har-
cerze z drużyny Dziadka 

czuwali, obserwując, czy 
nie nadjeżdża samochód 
pelengacyjny. Udawali, 
że grają w piłkę lub bawi-
li się w inny sposób, nie 
zwracając uwagi patro-
li niemieckich ani prze-
chodniów. Przy okazji 
zdobywali stopnie har-
cerskie, np. wywiadow-
cy. Przez całą okupację 
Niemcy nie zorientowali 
się w tej działalności swo-
jego bliskiego sąsiada.

Zabezpieczeniem radio-
stacji, ale i źródłem do-
datkowego ryzyka, była 
skrytka z bronią przemyśl-
nie umieszczona w łazien-
ce, która zawierała dwa 
niemieckie pistolety ma-
szynowe, trzy „parabelki” 
oraz amunicję. Zdarzało 
się, że łączniczki zabierały 
broń na akację, a później 
ją odnosiły. Oczywiście 
o radiostacji, skrytce i in-
nych działaniach dziad-
ka wiedziała jego matka, 
która w pełni akceptowała 
działalność syna.

Od grudnia 1943 roku 
dziadek – najpierw wraz 

z Piotrem Hirszbandtem, 
a później samodzielnie – 
prowadził drużynę utwo-
rzoną z harcerzy daw-
nego Hufca „Mokotów 
Dolny”. Nosiła imię gen. 
Władysława Sikorskie-
go i powstała jako jedna 
z pierwszych w ramach 
tworzącego się Roju „Kar-
paty” Bloku „Radiostacja”. 
W jej skład wchodziły za-
stępy z różnych szkół po-
wszechnych z Mokotowa, 
Śródmieścia, Grochowa, 
a nawet Bemowa.

Oprócz prowadzenia dru-
żyny dziadek pełnił funk-
cję zastępcy (przybocz-
nego) Komendanta Roju 
„Karpaty”, a na przełomie 
stycznia i lutego 1944 
roku wszedł w skład plu-
tonu BS Boernerowo gru-
py MK-BS-500, do której 
dobrano starszych harce-
rzy z różnych rojów moko-
towskich.

Na godzinę „W” Blok 
„Radiostacja” nie miał 
opracowanego planu 
alarmowego dla drużyn 
zawiszackich. 1 sierpnia 

1944 o godzinie 12 dzia-
dek stawił się na odpra-
wę kadry w mieszkaniu 
gdzieś przy ul. Grottgera, 
na której wyraźnie po-
informowano obecnych 
o odwołaniu godziny „W”. 
Najprawdopodobniej ce-
lem podania tej mylącej 
informacji była demobili-
zacja najmłodszych har-
cerzy, by powstrzymać 
ich od walki i w ten spo-
sób ochronić.

Dziadek udał się do punk-
tu kontaktowego przy ul. 
Przemysłowej, czekając na 
powrót ostatniego patrolu 
z terenu. Po odebraniu mel-
dunku, około godziny 15 
wsiadł na rower, aby poje-
chać do domu. Kiedy znaj-
dował się na ulicy Solec na 
Powiślu został ostrzelany 
przez niemiecki posteru-
nek z mostu Poniatowskie-
go. Szczęśliwie kule tra-
fiły tylko w koła. Dziadek 
przewrócił się i czołgając 
znalazł jakąś kryjówkę, 
jednakże nie udało mu się 
ani tego, ani przez wiele 
kolejnych dni wrócić do 
domu – wybuchło Powsta-

dZiadek moniki marcyaniuk (Zl)
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jErzy 
PEtryNOWSkI

SyN dOktOr „raNy”
(1928-2014)

W	maju	2014	r.	zmarł	
w	wieku	86	lat	Jerzy	
Petrynowski,	syn	le-
gendarnej,	bohater-
skiej	lekarki,	za-
mordowanej	podczas	
Powstania	Warszaw-
skiego	w	podziemiach	
Wytwórni.

Oboje	rodzice	Je-
rzego	byli	lekarza-
mi	zakładowymi	PWPW.	
Przed	wojną	i	w	po-
czątkach	okupacji	–	
doktor	Marian	Petry-
nowski,	a	po	areszto-
waniu	go	przez	Gestapo	
w	1940	r.	i	zgładzeniu	
w	Mauthausen	–	jego	
żona	Hanna.

Doktor	„Rana”	Pe-
trynowska	była	w	kon-
spiracji	szefem	sani-
tarnym	akowskiej	grupy	
PWB/17/S,	a	gdy	wybiła	
Godzina	„W”	i	wybu-
chło	Powstanie	War-
szawskie,	już	od	pa-
ru	dni	znajdowała	się	
na	stanowisku	bojowym	
w	gmachu	PWPW.

Wyruszała	tam,	po-
zostawiając	w	miesz-
kaniu	przy	ulicy	Ka-
pucyńskiej	dwoje	po-
zbawionych	ojca	dzieci	
–	szesnastoletniego	
Jerzego	i	o	parę	lat	
młodszą	Irenkę.	Trzeź-
wo	myśląca	kobieta	
zdawała	sobie	sprawę	
z	podjętego	ryzyka,	
zwróciła	się	więc	do	
niepełnoletniego	sy-
na,	jak	do	dorosłego	
mężczyzny:	–	Jeżeli	
nie	wrócę,	ty	masz	być	
opiekunem	Irenki.

Wiemy,	że	nie	wró-
ciła,	a	Jerzy	spełnił	
wolę	matki,	opiekując	
się	młodszą	siostrą.	
Sam	też	założył	ro-

dzinę,	a	że	był	inte-
ligentny,	zdolny	i	z	
charakterem,	poradził	
sobie	w	życiu.	Perfek-
cyjnie	opanował	język	
włoski,	że	zaś	italia-
nistów	nigdy	nie	było	
tylu,	co	anglistów,	
czy	znających	francu-
ski,	rozchwytywano	go	
jako	tłumacza.

Gdy	przed	laty	roz-
poczęły	się	w	PWPW	
coroczne	uroczysto-
ści	sierpniowe,	po-
czątkowo	był	zawsze	
obecny,	ale	od	kil-
ku	lat	przestał	się	
pojawiać	i	wreszcie	
–	wiosną	tego	roku	–	
przegrał	ostatecznie	
walkę	z	chorobą.

Juliusz	Kulesza

Jerzy Petrynowski uro-
dził się w kwietniu 1928 
roku w Warszawie. W la-
tach 1946-50 studiował 
na wydziale prawa Uni-
wersytetu Warszawskie-
go. Tytuł magistra pra-
wa uzyskał w 1950 roku. 
W latach 1953-73 praco-
wał w polskim radiu. Był 
tłumaczem symultanicz-
nym z języka włoskiego 
i angielskiego.

nie Warszawskie. Kiedy 
zaczęły się walki powstań-
cze, zgłosił się do jakiegoś 
oddziału walczącego na 
rogu Przemysłowej i Czer-
niakowskiej. Był bez borni, 
więc dostał rozkaz powro-
tu do domu gdzie miał broń 
w skrytce. Lecz nie mógł 
do niego dotrzeć z powodu 
ciągłych walk i strzelaniny 
na ulicach. Udało mu się 
jednak przeskoczyć przez 
Krakowskie Przedmieście 
na Stare Miasto, do po-
wstańców.

Pełnił rolę łącznika, został 
wysłany na Wolę, a na-
stępnie wraz z oddzia-
łami „Zośki” i Parasola” 
znów wrócił na Starówkę. 
13 sierpnia cudem unik-
nął śmieci, jaka stała się 
udziałem około 300 Po-
wstańców, po zdobyciu 
niemieckiego stawiacza 
min (tzw. czołgu-pułapki) 
na ul. Kilińskiego. Godzi-
nę wcześniej poszedł na 
spotkanie z kimś, kto miał 
informacje o jego matce. 
Kiedy powrócił zobaczył 
na własne oczy rozmiary 
tragedii i do dziś nie może 
tego obrazu zapomnieć.

W trakcie powstania 
przez pewien czas wal-
czył na barykadach przy 
Wytwórni, a ponieważ 
znał podziemne korytarze 
Starego Miasta oraz tere-
ny zamku Królewskiego, 
niejednokrotnie przepro-
wadzał grupy powstańcze 
korzystając z tych dróg.

Po kapitulacji Starówki, 
kiedy nadeszła jego ko-
lej ewakuacji kanałami, 
okazało się, że ta droga 
jest już zamknięta przez 
Niemców. Wyszedł więc 
na powierzchnię i znów 
przeżył dzięki sprzyjają-
cym okolicznościom. Od 
przyjaciela mieszkające-
go na Miodowej 23 otrzy-
mał cywilne ubranie, 

przebrał się w nie w piw-
nicy porzucając swoją 
wojskową panterkę. Wy-
szedł ze Starego Miasta 
wynosząc rannych żoł-
nierzy „Zośki” i innych 
oddziałów, których Niem-
cy nie rozstrzelali.

Potem był przetrzymywa-
ny przez Niemców w róż-
nych miejscach Warsza-
wy, m.in. w Flakkazerne 
przy Puławskiej 4/6, zmu-
szony do budowy umoc-
nień niemieckich. Po Po-
wstaniu został wywieziony 
do Grodziska Mazowiec-
kiego, skąd uciekł i ukry-
wał się do czasu, kiedy 
Warszawę zajęły wojska 
radzieckie. Do domu po-
wrócił już około 20 stycz-
nia 1945 roku. W Pałacu 
pod Blachą spotkał ojca. 
Potem wróciła mama ze 
starszym bratem dziadka, 
a znacznie później siostra 
z obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück.

Po wojnie Dziadek skoń-
czył studia medyczne, 
został lekarzem hemato-
logiem osiągając stopień 
naukowy doktora nauk 
medycznych o specjal-
ności internista hema-
tolog. Ożenił się z moją 
babcią Marianną Olk 
z domu Makarską, har-
cerką Szarych Szeregów. 
Został wierny Prawu Har-
cerskiemu na całe życie. 
Do dziś mieszka na war-
szawskiej Starówce.

Mój Dziadek nigdy nie 
uważał się za bohatera – 
chociaż dla mnie nim jest! 
Mówił, że zawsze w życiu 
robił to, co było trzeba 
w danej sytuacji. Zarów-
no mnie, jak i mojemu 
rodzeństwu zawsze przy-
świecają słowa i czyny 
Dziadka, staramy się żyć 
tak, żeby był z nas dumny.

Monika Marcyaniuk
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tysiące 
osób pod 
wrażeniem 
Wytwórni
W sobotę 26 lipca 
odbył się XXiV bieg 
Powstania War-
szawskiego, które-
go trasa prowadzi-
ła wzdłuż gmachu 
PWPW s.a. W tym 
roku na budynku 
Wytwórni zapre-
zentowano pokaz 
efektów wizualnych 
wykonanych w tech-
nice mappingu.

W biegu wzięło udział 
8350 osób. Uczestnicy 
ścigali się na dystansie 
5 i 10 km. Trasa wiodła 
ulicami: Konwiktorską – 
Bonifraterską – Miodową 
– Krakowskie Przedmie-
ście – Karową – Wybrze-
że Gdańskie oraz San-
guszki. Podbieg do mety 
ulicą Sanguszki miał wy-
jątkową oprawę świetlną 
i dźwiękową. Widowi-
skowe animacje nawią-
zujące do Powstania oraz 
towarzyszące im odgłosy 
walk budowały niezwy-
kłą atmosferę, w której 
sportowcy kończyli bieg. 

Bieg Powstania War-
szawskiego jest organi-
zowany od 1990 roku. 
Pierwsze edycje rozgry-

wano na alejkach Aka-
demii Wychowania Fi-
zycznego, uczestniczyło 
w nich zaledwie 100 
uczestników. Od 2005 
roku nastąpił znaczy 
przełom w ilości uczest-
ników. Bieganie rekre-
acyjne stało się nie tyl-
ko modne, ale również 
– jak w przypadku tria-
dy biegowej Zabiegaj 
o pamięć – stało się for-
mą uczczenia ważnych, 
historycznych wyda-
rzeń. Na ostatnich edy-
cjach biegu frekwencja 
wzrasta o kilkadziesiąt 
procent rocznie i w tego-
rocznej edycji osiągnęła 
10 000 osób na starcie.

Bieg Powstania War-
szawskiego to nie tylko 

możliwość zmierzenia 
się z historyczną trasą. 
Od kilku lat jego stałym 
elementem są rekon-
strukcje historyczne na-
wiązujące do walk po-
wstańczych oraz akcja 
„Łańcuch pamięci” pole-
gająca na ustawianiu na 
podbiegu do mety pa-
lących się zniczy. Wizu-
alizacje 3D wyświetlane 
na budynku PWPW S.A.  
(na zdjęciach obok) 
wraz z dźwiękami walk 
zaprezentowano w tym 
roku po raz pierwszy. 
Wszystkie te efekty po-
łączone z nocną aurą 
mocno wpisują się w pa-
mięć uczestników.

Marcin Kaleta, 
zdjęcia Maciej Tkaczyk

„Gryf” i „Julek” 
– wspomnienia 
zawsze żywe

jerZy kucharski oraZ juliusZ kulesZa PodcZas roZmoWy Z markiem siWcem i Piotrem Pankaninem W toWarZystWie 
iZabeli łukasiuk. fot. artur tkacZyk

28 lipca br. człon-
kowie zarządu 
PWPW S.A. gościli 
dwóch z pięciorga 
żyjących członków 
powstańczej grupy 
PWB/17/S: Jerze-
go Kucharskiego 
pseud. „Gryf” oraz 
Juliusza Kuleszę 
pseud. „Julek”. Spo-
tkanie miało nieofi-
cjalny, towarzyski 
charakter. Goście 
wspominali wy-
darzenia sierpnia 
1944 r., nie szczę-
dząc barwnych 
anegdot, ale też 
wstrząsających hi-
storii.

Izabela Łukasiuk
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