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Minęło 67 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego i walk o Polską Wytwórnię 
Papierów Wartościowych. Tuż przed powstaniem w Wytwórni zatrudnionych 

było ok. 1600 pracowników. Główna i jedyna siedziba firmy znajdowała się 
w kompleksie gmachów przy ul. Sanguszki 1. Dziś budynki te i ich oko-

lice coraz mniej przypominają scenerię, w której rozgrywały się po-
wstańcze boje 1944 r. Zapraszamy na spacer wokół Wytwórni, 

by przypomnieć sobie przynajmniej kilka miejsc i związa-
nych z nimi wydarzeń. Naszym przewodnikiem będzie 

Juliusz Kulesza, członek grupy PWB/17/S. Spróbuj-
my w teraźniejszości odnaleźć ślady przeszłości.

PWPW i okolice – lipiec 1944 r.
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Ulice zakątna i rybaki
Ulica Rybaki przed wojną 
liczyła 35 posesji wybudo-
wanych po obu jej stronach. 
Dziś został tylko pierwszy 
budynek, czyli Stara Prochow-
nia, przenumerowana i prze-
kwalifikowana na ul. Boleść, 
oraz ostatni – przebudowana 
kamienica Rybaki 35, w której 
oprócz lokali mieszkalnych 
znajdują się biura PWPW i fir-
my Elkart. Ulica Rybaki biegła 
w przybliżeniu tędy, gdzie te-
raz jest trasa spacerowa i park 
fontann.

Rybaki miały zróżnicowaną 
i nieregularną zabudowę. Obok 
niskich, drewnianych budyn-
ków ze spadzistymi dachami 
stały tu także trzypiętrowe ka-
mienice.

Na wielu podwórkach można 
było zobaczyć suszące się sieci 
rybackie. Ich widok, tu, niemal 
w środku miasta, przypominał 
trochę Hel lub inną nadmorską 
miejscowość.

Ulicę Zakątną, która zaczy-
nała się od Wybrzeża Gdań-
skiego, a kończyła na wyso-
kości Przyrynku, w czasie 
powstania zamykała baryka-
da, która stanowiła osłonę od 
strony Wisły.

Za tą osłoną wchodzili-
śmy do Wytwórni przez dużą, 
okrągłą dziurę w murze. To 
był kanał komunikacyjny ze 
Starówką.

Odcinek Zakątnej przy blo-
ku mieszkalnym PWPW stano-
wiły schody, wzdłuż których 
biegł spadek wyłożony bru-
kiem.

Współczesne schody są 
znacznie odsunięte od bu-
dynku – ta wyłożona brukiem 
pochyłość znajdowała się tuż 
przy parkanie.

Po praskiej stronie Wisły, 
wzdłuż brzegu, rozmieszczo-

Ulice Zakątna i Rybaki 
– październik 1944 r.

Ulica Rybaki od strony 
Starego Miasta 
– lipiec 1944 r.
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został wybity otwór w podmuro-
waniu, skąd prowadził rów łącz-
nikowy do szkoły i barykady na 
Rybakach. Rów był na tyle głęboki, 
że pochylając się, można nim było 
przejść w miarę bezpiecznie.

Podczas powstania zabudo-
wania obu ulic zostały niemal 
całkowicie zrównane z ziemią. 
O Rybakach przypomina nam je-
dynie mocno zmieniony budynek 
mieszkalny pracowników PWPW.

no kilka niemieckich baterii 
artyleryjskich ostrzeliwujących 
powstańczą Warszawę. Na wy-
sokości Zakątnej stały działa, 
z których walili do Wytwórni 
i Nowego Miasta. Blok miesz-
kalny, wyższy niż obecnie, za-
słaniał PWPW, dlatego najbar-
dziej cierpiał od tych pocisków.

Działa i obsługujące je załogi 
było bardzo dobrze widać z okien 
budynku, niestety, dla naszej broni 

było za daleko, by wyrządzić im 
jakąkolwiek szkodę.

Naprzeciwko budynku Ryba-
ki 35, po skosie na rogu Zakątnej 
i Rybaków, stała Publiczna Szkoła 
Powszechna im. Emilii Plater z nu-
merem Rybaki 32.

Teraz w tym miejscu zatrzymu-
ją się samochody przy wyjeździe 
z Sanguszki na Wisłostradę.

Półkolista część parkanu bloku 
mieszkalnego to miejsce, w którym 

Ulica Rybaki 
biegła w pobliżu 
skarpy, równolegle 
do Wybrzeża 
Gdańskiego, tam 
gdzie dziś jest deptak 
i fontanny.

Tędy biegła w dół 
ulica Zakątna.
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bUdynek rybaki 35

W tym bloku podczas oku-
pacji mieszkali niemieccy ko-
misarze. Po ich likwidacji przez 
oddział dywersyjny Gwardii 
Ludowej w lutym 1943 r., 
Niemcy zakwaterowali tu od-
dział Schutzpolizei w sile plu-
tonu.

To były okna kwatery Niem-
ców. Tu także usadowili się 
podczas powstania po tym, gdy 
23 sierpnia przez zaskoczenie 
opanowali wieczorem budynek. 
Próbowaliśmy go odzyskać kil-
kakrotnie.

W budynku przy ul. Ry-
baki 35, w tej – dziś zaled-
wie jednopiętrowej części 
– do wybuchu wojny znaj-
dował się żłobek dla dzieci 
pracowników PWPW, póź-
niej przez jakiś czas była tu 
również prawdopodobnie 
czytelnia dla pracowników.

Była m.in. taka wieczorna 
akcja, gdy podchodziliśmy 
z PWPW schodami wewnętrz-
nymi, które łączyły tylne po-
dwórze budynku mieszkalne-
go z frontowym. Wówczas nie 
było w tym miejscu parkanu 
odgradzającego oba budynki 
– parkan zaczynał się dalej, na 
odcinku bloku A.

Jednak nasz atak pomimo 
zaskoczenia wroga nie powiódł 
się – nie wiedzieliśmy, że na-
przeciwko w gruzach szkoły już 
od kilku godzin stacjonowa-

li Niemcy, którzy zaczęli nas 
ostrzeliwać. Istniało niebezpie-
czeństwo, że gdy wejdziemy do 
środka, a sytuacja zmieni się 
na naszą niekorzyść, będziemy 
mieli odcięty odwrót. Wobec 
tego dowódca kazał się wyco-
fać. Straciliśmy wtedy bardzo 
dobrego żołnierza – „Granita”. 
Mimo to kilka godzin później 
– już po północy – udało nam się 
odzyskać i obsadzić budynek.

Po trzech tygodniach obro-
ny przedpole budynku przy ul. 
Rybaki 35 wyglądało strasznie. 

Budynek Rybaki 35 w 1938 roku.

Przedpole budynku Rybaki 35 
w lipcu 1944 r. Na zdjęciu widoczny 
jest jar kolejowy.
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Wokół leżeli zabici wrogowie 
– było ich ze dwudziestu, niektó-
rzy tuż przy schodach budynku.

Niegdyś północny kraniec 
budynku od strony ul. San-
guszki dochodził niemal do 
parkanu; były tam małe miesz-
kania, do których wchodziło 
się z istniejącej obecnie klatki 
schodowej. Część ta została do-
szczętnie zburzona w czasie po-
wstania i już nieodbudowana.

Na tej wysokości ogrodze-
nie było najbardziej zniszczone 
przez tę zawaloną część i po-

stanowił znakomitą osłonę dla 
wroga.

Ponadto między jarem a uli-
cą zaczynały się ogródki wa-
rzywne pracowników Wytwórni, 
gdzie rosły pomidory i ziemnia-
ki. Niby niewysokie, ale wy-
starczające, by po załamaniu 
natarcia wróg mógł tam zalec 
niezauważony.

W końcu 25 sierpnia wieczo-
rem, po użyciu przez nieprzy-
jaciela gazów bojowych, osta-
tecznie utraciliśmy budynek 
mieszkalny przy ul. Rybaki 35.

ciski, dlatego Niemcy pchali 
się właśnie tędy, na tę klatkę 
schodową.

Atak na blok mieszkalny 
ułatwiał ponadto znajdujący 
się po drugiej stronie ulicy jar 
z bocznicą kolejową. Pozostało-
ści po tym jarze można oglądać 
do dziś. Kończył się praktycznie 
naprzeciwko budynku. Dalej 
tor skręcał w kierunku Wybrze-
ża Gdańskiego.

Ani z Wytwórni, ani z bloku 
mieszkalnego nie było widać, 
co tam się dzieje, dlatego jar 

Budynek Rybaki 35 
– lipiec 2011 roku.

Wewnętrzne schody, którymi 
powstańcy podchodzili 
do budynku mieszkalnego 
Rybaki 35, aby zaatakować 
stacjonujących w nim Niemców.
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szkatUłaPrzed wojną i w czasie 
okupacji na poziomie ni-
skiego parteru równolegle 
do piwnic, tu gdzie dziś 
jest klub pracowników 
Szkatuła, znajdowały się 
dwa mieszkania dozor-
ców PWPW. W sumie oba 
zajmowały większą po-
wierzchnię niż dzisiaj klub. 
Na klatce, przed wejściem 
do tych mieszkań, stała 
budka telefoniczna. Gdy 
zdarzał się telefon z mia-
sta, syn czy córka dozorcy 
biegli do odpowiedniego 
mieszkania, żeby powie-
dzieć, że ktoś dzwoni.

Tu były nasze ostatnie stano-
wiska obronne. Broniliśmy się 
z dwupokojowego mieszkania 
jednego z dozorców.

Wtedy to miejsce wyglądało 
zupełnie inaczej – ściany były 
prostopadłe, a okna położone 
wyżej niż dziś, miały też inny 
kształt. By móc skutecznie 
strzelać, stawaliśmy na stołach.

To jest dla mnie najbardziej 
dramatyczne miejsce – tu zginął 
Bacik, tu trafili Marchla. Tu 

praktycznie przestała istnieć 
nasza drużyna…

To było 24 sierpnia, około 
godziny 16-17, gdy piechotę 
wroga zaczęło wspomagać dzia-
ło szturmowe, które podjechało 
od strony mostu i zaczęło rą-
bać po oknach. I te pociski nas 
zdemolowały.

Ja stałem wtedy z Romanem 
Marchlem w pierwszym oknie. 
Obok „Bacik” i Tadek Sztora. 

Boguś Kaufmann z „Lisem” 
Grodeckim strzelali z sąsied-
niego pokoju. Podłoga w tym 
czasie była zalana już na całym 
poziomie wodą z pękniętych rur 
przynajmniej do wysokości po-
łowy łydek.

Wtedy przez jedno z tych 
okien wpadł pocisk z działa 
szturmowego. 

Patrzę, a Marchel wychodzi 
korytarzykiem w stronę piw-

Działo szturmowe przed 
budynkiem Rybaki 35. 
Od jego pocisków zginął 
„Bacik”.

Dzisiejsza Szkatuła. 
W sierpniu 1944 r. 
znajdowały się tu 
ostatnie stanowiska 
obronne drużyny 
„Roma”.
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nic. Trzyma się jedną ręką za 
twarz – między palcami krew, 
bo dostał w okolice oka, a dru-
gą, jak ślepiec, maca ścianę. 
Bardzo się przeraziłem. Dla 
mnie on ranny to był koniec 
świata.

To był autorytet i nasz idol. 
I nagle widzę go w stanie tra-
gicznym, więc chwytam go za 
łokieć, żeby mu pomóc. A on, 
w szoku, niemal nic niewidzący, 
mówi: – Ja sam dojdę, ratuj 

„Bacika". Nawet w takim mo-
mencie nie myślał o sobie, ale 
pamiętał, że tu jest jego ranny 
żołnierz.

 „Bacik” po postrzale runął 
do wody. Zaczęliśmy go dźwi-
gać z „Lisem”, lecz w tym za-
mieszaniu wyślizgnął nam się 
z rąk i ponownie wylądował na 
chwilę pod wodą. Pamiętam, 
że taka czerwona plama gdzieś 
koło jego serca powiększała się 
błyskawicznie.

Gdy donieśliśmy go do dok-
tor „Rany", już nie żył. Fakt, że 
go upuściliśmy do wody, wzbu-
dził w nas wyrzuty sumienia, 
że może gdyby nie ta nasza 
niezdarność… I choć doktor 
Petrynowska stwierdziła, że tra-
fienie było śmiertelne, że on by 
nie przeżył, nie mogliśmy sobie 
tego darować. „Bacik” zginął, 
a pięciu z nas zostało rannych. 
A drużyna już przedtem liczyła 
tylko jedenastu ludzi.

Okna wychodzące 
ze Szkatuły, przez 
które żołnierze 
drużyny „Roma” bronili 
się przed atakami 
Niemców.

Klatka schodowa 
z wejściem 
do Szkatuły. Tu stała 
przed wojną budka 
telefoniczna.
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korytarz Piwniczny 
Pod bUdynkiem 
rybaki 35
Korytarz ten niewiele się 
zmienił od czasów wojny. 
W suficie zostały nawet 
autentyczne, przedwojen-
ne luksfery, które w tam-
tym czasie wychodziły 
na podwórko, przez co 
doświetlały korytarz. Te-
raz są przykryte nową na-
wierzchnią z zewnątrz.

Tędy przemieszczaliśmy się 
pomiędzy budynkami Rybaki 
i PWPW. Do 15 sierpnia prze-
bywała tu ludność cywilna. 
Mimo, że wszyscy chronili się 
w boksach piwnicznych, to jed-
nak utrudniali nam przejście 
– ktoś się stale kręcił, wystawiał 
dobytek, jakieś dzieci biegały, 
a korytarz jest przecież bardzo 
wąski.

Na górze, w podwórzu (obec-
nie jest to zamknięte podwórze 
Elkartu) była wyrwa po bombie 
i przekop do gmachu PWPW. 
Aby tam się dostać, trzeba by-
ło przebiec kawałek prześwitu 
pomiędzy blokiem „P” i „A” do 
przekopu i stamtąd do wyrwy. 
Tą drogą schodziliśmy do piw-
nicy, zsuwając się tym otworem 
po gruzie jak po pochylni. Przez 
ostatnie dwa dni wpadaliśmy do 
tej wody z rur wodociągowych 
i brodziliśmy w niej, a to nas 
znacznie spowalniało.

Wąski korytarz piwniczny budynku 
Rybaki 35, który służył powstańcom 
za łącznik pomiędzy budynkiem 
a Wytwórnią. W boksach chroniła się 
ludność cywilna. 
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Tutaj przeprowadziliśmy też 
chyba drugą z kolei próbę odbicia 
domu mieszkalnego z rąk wroga. 
Gdy wchodziliśmy 23 sierpnia 
wieczorem właśnie tą dziurą, 
panowały zupełne ciemności. 
W milczeniu rozdzieliliśmy się: 
jeden na prawo, drugi na lewo, 

na prawo, na lewo. Mieliśmy iść 
obsadzać obie klatki schodo-
we. Wtedy musieli nas usłyszeć 
i zaczęli do nas pruć na ślepo. 
Dostaliśmy ogień wzdłuż kory-
tarza, z obu krańców. Byliśmy 
przez chwilę jak naleśniki przy 
ścianach i wtedy padł rozkaz: 

Wycofywać się! Więc zaczęliśmy 
się gramolić z powrotem przez 
tę dziurę do góry. Jak się obej-
rzałem, zobaczyłem jeszcze Mar-
chla i „Szarego”, którzy strzelają 
z pistoletów – jeden w tę, drugi 
w tę, w kierunkach, skąd nas 
ostrzelano.

Podwórze 
za budynkiem 
mieszkalnym 
Rybaki 35.

Zachowane do dziś 
luksfery w piwnicznym 
suficie w budynku 
mieszkalnym 
Rybaki 35. 
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bUdynek PwPw 
od strony 
Ul. sangUszki

Brama od strony ul. San-
guszki, którą wjeżdżają 
dziś samochody, w czasie 
okupacji stanowiła główne 
wejście do Wytwórni. Nie 
było wtedy oddzielnego 
budynku portierni. W pod-
cieniach umieszczone były 
zegary, na których pracow-
nicy odbijali kartę pracy.

To był ważny punkt podczas 
zdobywania Wytwórni przez po-
wstańców.

Tuż przed powstaniem po 
prawej stronie prześwitu Niem-
cy zainstalowali – nieco wysu-
nięte spod gmachu – stanowi-
sko ciężkiego karabinu ma-
szynowego. 2 sierpnia 1944 r. 
jeden z naszych wartowników 

zrzucił przez okno wiązkę gra-
natów wprost na głowy załogi 
tego CKM-u.

W tym czasie z klatki dyrek-
torskiej po lewej zaatakował 
porucznik „Biały” ze swoimi 
ludźmi. Wszędzie wokół roz-
rywały się granaty, które były 
głównym uzbrojeniem żołnierzy 
„Białego”.

Główne wejście do PWPW przed 1939 r.
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Główne wejście do PWPW – lipiec 2011 r.

Tu 2 sierpnia 1944 r. zaatakowali powstańcy z grupy PWB/17/S.
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26 sierpnia trochę dalej, 
gdzieś pomiędzy blokiem „W” 
a blokiem „D”, w miejscu, 
które znajdowało się najbliżej 
gmachu, zostało rozsadzone 
ogrodzenie PWPW przy użyciu 
transportera ładunków wybu-
chowych typu Borgward IV, 
którego nie udało się powstań-
com unieszkodliwić. Tym wy-
łomem do PWPW natychmiast 
wtargnęli Niemcy.

Z relacji wiadomo, że gnali 
od razu na najwyższe piętra 
– z tej klatki po prostu nie ma 
wyjść na korytarze niższych 
kondygnacji. To był początek 
końca obrony PWPW.

Pod środkowym dziedzińcem 
Wytwórni, na lewo od wejścia, 
pod blokiem „C”, jest miejsce 
zagłady plutonu kompanii 
miotaczy płomieni poruczni-
ka „Halińskiego”. 25 sierpnia, 
akurat w czasie, gdy żołnie-
rze tego plutonu odpoczywali 

w szatni w podziemiach, roz-
począł się nalot bombowców 
niemieckich i półtonowa bom-
ba tak nieszczęśliwie uderzyła 
w spojenie muru z podwórzem, 
że przebiła się do tej szatni.

Od tej jednej bomby zginęło 
około trzydziestu żołnierzy.

Na dziedzińcu obok był mały 
cmentarzyk powstańczy. Cho-
wano w tym miejscu zmarłych, 
bo tu była nieutwardzona część 
dziedzińca, wystarczyło poko-
pać łopatą. Znajdowało się tu 
około kilkunastu grobów z krzy-
żami. Podziemia Wytwórni

Tędy 26 sierpnia 1944 r. 
Niemcy wtargnęli do gmachu 
Wytwórni (obok i niżej).

Tu uderzyła 
bomba, która zabiła 
30 powstańców 
z plutonu kompani 
miotaczy płomieni 
w zgrupowaniu 
„Leśnik”.
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Podziemia 
wytwórni

Pod blokiem „F”, jednym 
z najdłuższych bloków 
kompleksu PWPW, znajdu-
je się korytarz prowadzący 
w kierunku ul. Zakroczym-
skiej. W czasie powstania 
był tu szpital dr „Rany”, 
a dziś mieszczą się tam ma-
gazyny Wytwórni.

Ten korytarz pełnił kilka 
funkcji. W paru pomieszcze-
niach po prawej stronie, na 
samym początku korytarza, 
mieścił się przez pewien czas 
szpital doktor „Rany”. Resztę 
zajmowała ludność cywilna, 
która się schroniła w Wytwórni. 

Przebywało tu nawet kilkaset 
osób, bo korytarz był naprawdę 
długi. Natomiast powstańcom 
służył do komunikacji.

To właśnie w początek tego 
korytarza 26 sierpnia uderzyła 
bomba. Trafiła pechowo pod 
kątem w samą podstawę ścia-

ny bloku „F” i przebiła się do 
piwnic. Tuż za szpitalem jedno 
z pomieszczeń zajmowali moi 
rodzice. Ocaleli tylko dlatego, 
że Ojciec usłyszał krążące sa-
moloty. Coś podszepnęła mu 
intuicja i kazał mamie szybko 
wychodzić. Nie doszli do końca 

Korytarz pod blokiem „F”, w którym przez pewien czas mieścił się szpital powstańczy.
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korytarza, jak ta bomba uderzy-
ła i obróciła w gruzy pomiesz-
czenie, z którego właśnie wyszli. 
Nic im się nie stało. To z po-
wodu tej bomby przeniesiono 
szpital do schronu prezydenta.

Tzw. schron prezydencki to 
dwupoziomowe pomieszcze-
nie poniżej parteru, które było 
przygotowane na wszelki wypa-
dek jako schron dla prezydenta 
Mościckiego. Oczywiście nigdy 
z niego nie skorzystał.

Jak się okazało, szpital dzia-
łał tu już tylko dwie doby.

28 sierpnia, wobec wizji 
szybkiej utraty PWPW, w szpi-
talu byli już tylko najciężej 
ranni, trochę cywilów i doktor 
Petrynowska z czterema sani-
tariuszkami.

Gdy powstańcy tracili ostat-
nie pozycje w Wytwórni, Niemcy 
dostali się do górnej części tego 
pomieszczenia, i ze schodów ob-
rzucili granatami niższy poziom.

Doktor „Rana” stała u stóp 
tych schodów i wołała po nie-
miecku, że tu jest szpital, żeby 
nie strzelać.

Niemcy mogli podejrzewać 
podstęp, a gdy zrzucali grana-
ty, stali prawdopodobnie przy 
barierce, nie będąc widocznymi 
z dołu.

Doktor Petrynowska zgi-
nęła. Zabito także rannych, 
którzy brali udział w obronie 
PWPW.

Schron 
przygotowany 
dla prezydenta 
Ignacego 
Mościckiego.

Drugi poziom schronu, w którym znajdował się szpital 
dr Petrynowskiej (wyżej i po lewej).
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Ulica 
zakroczymska
Brama od strony ul. Zakro-
czymskiej podczas wojny 
prowadziła do dawnego 
dziedzińca zwanego halą 
pod szklanym dachem. 
To właśnie m.in. tę bramę 
atakowali 2 sierpnia po-
wstańcy od Zakroczym-
skiej, by wtargnąć tędy do 
Wytwórni. Atak wyszedł 
ze strony nieistniejącej dziś 
kamienicy Zakroczymska 
17, która stała na rogu 
ul. Konwiktorskiej.

W głębi ulicy, tuż przy skrzy-
żowaniu z Wójtowską, powstała 
ważna barykada zamykająca 
Zakroczymską.

Biegła w poprzek ulicy od 
ogrodzenia PWPW i dochodziła 
do bramy kamienicy nr 15.

Była zrobiona z jakichś be-
czek, płyt chodnikowych i róż-
nych mebli. A to wszystko dosyć 
dokładnie przysypane ziemią.

Do tej barykady dochodziło 
się z Wytwórni z okolic wiel-

kiej hali papierni, której okna 
wychodziły na ul. Wójtowską.

Pod koniec obrony było to 
normalne wyjście z Wytwórni. 
Za tą wysuniętą basztą, za ro-
giem Wójtowskiej i Zakroczym-
skiej, wychodziliśmy przez okno 
po drabinie. Potem obiegaliśmy 
basztę i tuż-tuż był otwór pro-
wadzący do wykopu barykady. 
Jeszcze wiele lat po wojnie wi-
doczny był ślad po tym otworze 
w podmurówce.

Pamiętam, jak 16 sierpnia, 
gdy ta obrona zaczęła trzesz-
czeć, prawie całą naszą drużynę 
przerzucono tutaj na wsparcie 
aż z Rybaków.

Niemcy zdobyli tę barykadę 
po nagłym ataku wczesnym 
rankiem 28 sierpnia, tuż 
przed generalnym szturmem 
wewnątrz gmachu na halę pa-
pierni i wyparciem powstańców 
z PWPW.

Brama PWPW od strony ul. Zakroczymskiej.

Zakroczymska zza barykady – sierpień 1944 r. Zakroczymska „zza barykady” – lipiec 2011 r.
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Ulica wójtowska

Ulica Wójtowska zapisa-
ła się znacząco w historii 
powstańczej Wytwórni. 
To między innymi od tej 
strony PWPW była zdoby-
wana przez powstańców, 
tędy biegł kanał komunika-
cyjny z Nowym Miastem 
w czasie obrony, w końcu 
przez tę ulicę wycofywali 
się powstańcy, gdy tracili 
Wytwórnię, i tu zorganizo-
wali kolejną linię oporu.

Pewien odcinek ogrodzenia 
Wytwórni przed wojną był zbu-
dowany nie z prętów metalo-
wych, ale z cegieł. Miał długość 
może kilkunastu metrów. Ta 
murowana część znajdowała 
się akurat naprzeciwko ulicy 
Przyrynek, skąd 2 sierpnia za-

atakowali powstańcy. Musieli 
sforsować akurat ten mur, gdyż 
tu byli najdłużej osłonięci przed 
ostrzałem z boku, od strony 
Wisły. Przyniesiono parę dra-
bin, po których przechodzono 
przez ten mur. Kilka osób zo-
stało trafionych.

Ulice Zakroczymska i Wójtowska 
– lipiec 1944 r.
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Ulica Wójtowska wyglądała 
wtedy zupełnie inaczej niż dziś 
– była znacznie szersza, parkan 
PWPW stał tuż przy gmachu. 
Również zabudowa ulicy była 

inna – oficyny pałacu Sapiehów 
sięgały dalej w głąb Wójtowskiej. 
Natomiast bliżej rogu z Przyryn-
kiem stały kamienice. Wzdłuż 
ulicy, między tymi oficynami 

a kamienicami, znajdował się 
mur z jakąś furteczką. Wójtow-
ska kończyła się na wysokości 
Przyrynku, od tego miejsca no-
siła już nazwę ulicy Zakątnej.

Widok od strony ul. Zakroczymskiej 
na ul. Wójtowską.

Widok z ul. Przyrynek na PWPW po powstaniu. 
W dolnej części kadru widoczny fragment muru, 
który w tym miejscu osłaniał Wytwórnię.

Widok z kierunku ul. Przyrynek na PWPW – lipiec 2011 r. 
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Właśnie z tej części Wy-
twórni, z podziemnej hali pa-
pierni, wycofywali się ostatni 
obrońcy. 28 sierpnia 1944 r. 
część kierowała się do otwo-
ru w murze od Wójtowskiej, 

inni, początkowo, w stronę 
Zakroczymskiej. To wszyst-
ko pod ostrzałem z górnych 
pięter, skąd Niemcy kropili 
i rzucali granaty. Dlatego tak 
wielu powstańców wtedy zgi-

nęło – w większości „Leśnicy”, 
bo to głównie oni byli osłoną.

Aby wyjść na poziom ulicy, 
wycofujący się musieli wcho-
dzić po dwóch drabinach usta-
wionych w hali papierni.

PWPW od strony ul. Wójtowskiej.

Tędy 
powstańcy 
wycofywali się 
z Wytwórni.
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Wydostawali się przez nie-
wielkie okienka, których dziś 
już nie widać z powodu prze-
budowy i podniesienia poziomu 
jezdni.

Podczas wycofywania się z PWPW 
zginął m.in. ostatni dowódca grupy 
PWB/17/S – Czesław Lech „Biały”.

Po drugiej stronie Wójtowskiej, 
w gruzach pałacu Sapiehów, zo-

stała zaraz zorganizowana przez 
kapitana „Stefana” druga linia 
oporu. Stąd też powstańcy starali 
się osłaniać ogniem wycofujących 
się z PWPW kolegów.

Widok z PWPW na pałac Sapiehów. W głębi skrzyżowanie ul. Wójtowskiej z Zakroczymską.

Ulice Zakroczymska 
i Wójtowska 
– październik 1944 r.
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Dziś w PWPW jest zatrudnionych około 2000 pracowników. Wytwórnia mieści się 
w kilku zakładach zlokalizowanych w różnych miejscach Warszawy. Jednak 

główny kompleks PWPW nadal znajduje się przy ul. Sanguszki, a jego zasad-
nicza bryła, układ bloków i przebieg sąsiadujących ulic prawie nie róż-

nią się od stanu sprzed 67 lat. Wytwórnia należy pod tym względem 
do bardzo nielicznych obiektów tak bardzo przecież zmienionej 

Warszawy.
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PWPW i okolice – lipiec 2001 r.
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2 sierPnia
wsPominamy Powstańczy bój o PwPw 
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wytwórni na uroczystość obchodów 
67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w PWPW S.A., która odbędzie się 
w najbliższy wtorek 2 sierpnia o godz. 11.15 przed budynkiem przy ul. Sanguszki 1.

Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Powstańcza Wytwórnia dziś”. Podczas uroczystości 
Juliusz Kulesza, jeden z ostatnich powstańców grupy PWB/17/S, oraz pracownicy Wytwórni 
opowiedzą o wydarzeniach, które rozegrały się w wybranych zakątkach PWPW. Wspomnieniom 
towarzyszyć będzie prezentacja historycznych i współczesnych zdjęć wyświetlanych na ekranie. 
Przypominamy, że Państwa udział we wtorkowej uroczystości nie może kolidować z obowiązkami 
zawodowymi. Serdecznie zapraszamy!

Redakcja


