
Na zdjęciu: taki widok na przedpole PWPW mieli powstańcy w pierwszych dniach 
Powstania Warszawskiego z miejsca, w którym się Państwo teraz znajdujecie.
Więcej zdjęć dokumentujących 27 dni powstańczej reduty PWPW prezentujemy 
na ekspozycji umieszczonej na ogrodzeniu PWPW S.A. od strony ul. Sanguszki. 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Gmach PWPW został zdobyty przez powstańców 2 sierpnia 1944 r. Od tego momentu, 
wraz z liczną załogą, stanowił redutę Powstania Warszawskiego, która przez 27 dni 
skutecznie broniła wojskom hitlerowskim dostępu do regionu Starego Miasta.
W ciągu 27 dni utrzymywania Wytwórni walczyło tu ponad 600 osób. Zginęło od 80 
do 100 żołnierzy, gmach został zniszczony w 60 proc., a maszyny i urządzenia zostały 
zniszczone w 80 proc.

REDUTA PWPW 1944
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 

w czasie Powstania Warszawskiego 
– wystawa fotografii

Wystawę fotografii
„REDUTA PWPW 1944”
przygotowała
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REDUTA PWPW 1944
Gmach PWPW został zdobyty przez powstańców 2 sierpnia 1944 r. Od tego momentu, 
wraz z liczną załogą, stanowił redutę Powstania Warszawskiego, która przez 27 dni 
broniła wojskom hitlerowskim dostępu do regionu Starego Miasta. Działalność związana 
z ruchem oporu w PWPW zaczęła się znacznie wcześniej. Oto najważniejsze fakty 
z czasu II wojny światowej dotyczące Wytwórni:
1940 r. – powołanie Podziemnej Wytwórni Banknotów (PWB).
Koniec lipca 1944 r. – członkowie PWB/17/S gromadzą się w Wytwórni. Pogotowie przed 
godziną „W”.
2 sierpnia 1944 r. godz. 14 – zdobycie Wytwórni przez powstańców po ataku od środka 
(PWB/17/S) i z zewnątrz. Poszczególne drużyny obsadzają stanowiska w Wytwórni, 
a drużyna Romana Marchla ps. „Rom” – strategiczny budynek mieszkalny przy ul. Rybaki. 
W PWPW rozpoczyna działalność punkt sanitarny.
3 sierpnia – pierwsza próba odzyskania Wytwórni przez Niemców.
7-9 sierpnia – próby sforsowania ul. Konwiktorskiej przez piechotę niemiecką. Stały, 
ciężki ostrzał artyleryjski PWPW i budynku mieszkalnego od strony Cytadeli, z pociągu 
pancernego i z dział ustawionych na Pradze.
19 sierpnia – pierwszy dzień niemieckiego szturmu walnego na Stare Miasto.
23 sierpnia – niespodziewane natarcie i zdobycie przez Niemców domu mieszkalnego 
PWPW.
23/24 sierpnia – kolejne próby odbicia domu mieszkalnego. Nad ranem budynek zostaje 
odzyskany przez powstańców.
24 sierpnia – seria ataków niemieckiego lotnictwa, artylerii i piechoty na budynek 
mieszkalny przy ul. Rybaki. Dotkliwe straty i rozbicie drużyny „Roma”.
25 sierpnia – budynek mieszkalny zostaje utracony po użyciu przez nieprzyjaciela gazów 
bojowych.
26 sierpnia – niemiecki transporter ładunków wybuchowych powoduje rozerwanie 
ogrodzenia PWPW w miejscu położonym najbliżej budynku (blok W). Piechota 
niemiecka opanowuje górne piętra Wytwórni. Ustaje atak artyleryjski i lotniczy.
27 sierpnia – dalsze boje wewnątrz budynku. Powstańcy są spychani na coraz 
niższe kondygnacje. Wielu zabitych i rannych, zmęczenie, brak snu i bardzo wysoka 
temperatura spowodowana pożarem górnych pięter osłabia możliwości utrzymania 
Wytwórni w polskich rękach.
28 sierpnia – łamie się opór powstańców. Ludność cywilna i ranni z lazaretu, schronieni 
na terenie PWPW, dostają się w ręce hitlerowców. Ci, którzy brali udział w obronie, 
zostają rozstrzelani. Giną m.in. Czesław Lech ps. „Biały”, ostatni dowódca PWB/17/S 
oraz zawiadująca lazaretem dr Hanna Petrynowska ps. „Rana”.
Od 2 do 28 sierpnia walczyło w Wytwórni ponad 600 osób. Zginęło tu ok. 100 żołnierzy, 
budynki zostały zniszczone w 60 proc., a maszyny i urządzenia w 80 proc.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii, 
które dokumentują 27 dni powstańczej reduty PWPW.

Opracowanie i projekt wystawy: Tomasz Turek, 
konsultacja merytoryczna: Radosław Mierzejewski



The exhibition 
prepared by

PWPW – redoubt of the Warsaw Uprising ‘44
The Polish insurgents seized the PWPW building on 2 August 1944. Since then, numerous 
members of the victorious troops turned it into a Warsaw Uprising redoubt which prevented 
Nazis to enter the Old Town district for 27 days. The most important facts connected with 
Polish Security Printing Works during the Second World War (1939-1945) are listed below:

1940 – establishment of the PWB/17/S – Underground Banknote Works 17 Special (Podziemna 
Wytwórnia Banknotów).

PWB/17/S constituted an independent group of the 7th Division of the Homeland Army (Armia 
Krajowa) Main Headquarters and was commanded by Maj Mieczysław Chyżyński, code-
name “Pełka”. The group was established in January 1940 and operated within the PWPW 
structure until 1944. It provided the Homeland Army with false documents and banknotes and 
sabotaged PWPW. The group consisted of about 120 members. During the Warsaw Uprising 
many of them were engaged in the capture of the PWPW building and defended the Works.

2 August 1944, 2:00 p.m. – the Works captured by the insurgents after their successful assault 
from the inside (PWB/17/S) and from the outside. A first-aid post established in PWPW.

3 August – first German attempt to recover the Works.

7-9 August – attempts of German infantry units to cross over Konwiktorska Street. Permanent 
heavy shellfire of PWPW and the residential building with shots coming from the Citadel (north) 
and from an armoured train and cannons located in Praga district (eastern bank of the Vistula 
river).

19 August – first day of the German saturation assault on the Old Town.

25 August – the strategic residential building situated at Rybaki street is lost after the use 
of poison gas by Germans.

26 August – a German vehicle transporting explosives destroys the PWPW fence section which 
is closely located to the building (W-block). The German infantry takes hold of upper storeys 
of the Works. Shellfire and bombing runs are stopped.

27 August – further fights inside the building. The insurgents are pushed to lower storeys. There 
are many dead and wounded. Fatigue, lack of sleep and extremely high temperature caused by 
fire spreading around upper storeys make it difficult to hold the Works within Polish hands.

28 August 1944 – the resistance of insurgents is broken. The civilians and the wounded from 
the field hospital who found shelter on the premises of PWPW are captured by the Nazis. Those 
who defended the building are put before a firing squad.

Apart from the PWB/17/S, the Works were also defended by the company commanded by 2Lt 
Edmund Osiejewski, code-name “Osa” (since 10 August). Since 21 August the first defence line 
included the soldiers headed by Lt Col Jan Szypowski, code-name “Leśnik”, who was appointed 
the new commanding officer in charge of defending the building. For the last 24 hours, all 
fighting troops were supported by the platoon of Henryk Gawlikowski, code-name “Sarmak”, 
which constituted a part of the “Miotła”/“Czata 49” battalion. From 2 August to 28 August 
1944 the Works were defended by over 600 people. The fights took toll of about 100 soldiers. 
The buildings were ruined in 60 percent with the machines and devices destroyed in 80 percent.

We would like to invite you to enjoy our photo exhibition 
depicting 27 days of the PWPW redoubt.
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2 lub 3 sierpnia 1944 – pierwsze dni Powstania Warszawskiego. Widok 
na przedpole PWPW z budynku mieszkalnego przy rogu ulicy Zakroczymskiej. W 
dali widoczny krzyż Traugutta i fragment Fortu Legionów. Negatyw fotograficzny 
uległ uszkodzeniu podczas powstania. Fot. Józef J. Karpiński.



Wystawę przygotowałaZniszczony front gmachu PWPW od strony skrzyżowania ulic Sanguszki 
i Zakroczymskiej (blok B). Fotografia ze zbiorów Izby Muzealnej PWPW S.A.



Wystawę przygotowałaPrzestrzelony na wylot gmach PWPW. Widok od strony wschodniego dziedzińca 
– od ulicy Wójtowskiej (blok B). Fotografia ze zbiorów Izby Muzealnej PWPW S.A.
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Zdjęcie lotnicze wykonane przez załogę Luftwaffe 26 października 1944 r. Widać na 
nim Wisłę i zniszczony most kolejowy. Niżej Fort Legionów oraz ruiny gmachu PWPW 
i Nowego Miasta. U dołu fotografii fragment zrównanego z ziemią getta. 
Zdjęcie jest własnością National Archives w College Park 
pod Waszyngtonem, USA; udostępnione przez Zygmunta Walkowskiego.

Most kolejowy
Railway bridge

Wisła
The Vistula River

Fort Legionów
Legions Fort

Gmach PWPW
PWPW building

Kościół p.w. NNMP
St. Mary’s ChurchTu jesteś

You are here

Ulica Konwiktorska
Konwiktorska Street

Ruiny Warszawskiego Getta
Ruins of the Warsaw Ghetto

Stadion „Polonii”
Polonia Stadium

Budynek mieszkalny 
przy ul. Rybaki
Residential building 
at 35 Rybaki Street
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Wanda Tołłoczko- 
-Pawelska „Wanda”, sanit.

Marta Szymczak-Mikuła 
„Murzynek”, sanit. 

PWB/17/S – Podziemna Wytwórnia Banknotów była samodzielną grupą VII Oddziału Sztabu Komendy Głównej AK, dowodzoną przez 
mjr. Mieczysława Chyżyńskiego ps. „Pełka”. Została powołana w styczniu 1940 r. Działała w PWPW do 1944 r. Dostarczała Armii 
Krajowej fałszywe dokumenty oraz banknoty i prowadziła sabotaż w PWPW. Łącznie liczyła około 120 członków. Wielu z nich w czasie 
Powstania Warszawskiego zdobywało gmach PWPW i walczyło w Wytwórni.
Zdjęcia z książki Juliusza Kuleszy „W murach PWPW”.

PODZIEMNA WYTWÓRNIA BANKNOTÓW PWB/17/S

Zygmunt Nieciecki 
„Sigis”, plut. pchor. 

Krystyna Nowacka- 
-Wróblewska „Kinga”, łączn. 

Juliusz Kulesza 
„Julek”, łącznik-strz. 

Jerzy Kucharski 
„Gryf”, strz. 

Ryszard Kawczyński 
„Spokojny”, strz. 

Leszek Grodecki 
„Lis”, kpr. 



Wystawę przygotowała

PODZIEMNA WYTWÓRNIA BANKNOTÓW PWB/17/S

Janina Gajda 
„Ewa”, sanitariuszka. 

Zmarła w 2006 r.

Jerzy Jurkowski 
„Tasiemka”, plut. podch. 

Zmarł w 1974 r.

Jerzy Kowalski 
„Jur”, strzelec, strażak. 

Zmarł w 2002 r.

Mieczysław Medwedowski 
„Jur”, łącznik. 

Zmarł w 2005 r.

Hanna Petrynowska 
„Rana”, doktor. 

Zamordowana 28.08.1944 r.

Mieczysław Dutczyński 
„Stecki”, ppor.  

Zginął 28. 08. 1944 r.

Antoni Daraszkiewicz 
„Zalewski”, plut.  
Zmarł w 1996 r.

Leszek Biliński 
„Bill”, łącznik-strz.  

Zmarł w 1999 r.

Kazimierz Bereziecki 
„Bacik”, strz. 

Zginął 24.08.1944 r.

Mieczysław Boczar 
„Dembowski”, por.  

Zmarł w 1978 r.

Obok PWB/17/S Wytwórni broniła od 10 sierpnia kompania ppor. Edmunda Osiejewskiego „Osy”. Od 21 sierpnia główny ciężar obrony 
przejęło zgrupowanie ppłk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, mianowanego nowym komendantem obrony gmachu. Na ostatnią dobę 
dołączył pluton Henryka Gawlikowskiego „Sarmaka” z batalionu „Miotła”/„Czata 49”. Łącznie od 2 do 28 sierpnia Wytwórni 
broniło ponad 600 osób. Zdjęcia z książki Juliusza Kuleszy „W murach PWPW”.
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1. Dowódca grupy: Chyżyński Mieczysław – „Pełka”, major,
2. Bańkowski Jan – „Kajtek”, strzelec;
3. Benirowska Maria – „Malinowska”, sekcja gospodarcza;
4. Bereziecki Kazimierz -„Bacik”, strzelec;
5. Bereziecki Mieczysław, łącznik;
6. Bernaciński Piotr, sierżant;
7. Berndt Janusz – „Longinus”, „Witold”, podoficer aprowizacyjny;
8. Biliński Leszek – „Bill”, łącznik-strzelec;
9. Bocian Jadwiga – łączniczka;
10. Boczar Mieczysław – „Dembowski”, porucznik;
11. Brauła Henryk, strzelec, strażak;
12. Bulder Edward – „Długi”, podoficer;
13. Chabros Henryk, łącznik;
14. Ciesielski Władysław – „Inżynier”, wachmistrz;
15. Czech (Wisłocka) Halina – „Hawajka”, „Lilka”, sanitariuszka;
16. Daraszkiewicz Antoni – „Zalewski”, plutonowy;
17. Drewiszewski (...czewski) Czesław – „Derwisz”, kapral, starszy 

sanitariusz;
18. Dutczyński Mieczysław – „Stecki”, podporucznik;
19. Falski Brunon – „Hugo”, starszy strzelec;
20. Firlej Janina, starsza sanitariuszka;
21. Gajda Janina – „Ewa”, sanitariuszka;
22. Gąsania Stefan – „Ramzes”, plutonowy;
23. Godzwon Władysław – „Gozdawa”, „Skiba”, porucznik;
24. Gogół Leokadia – „Loda”, starsza felczerka;
25. Grabowski Stanisław, podoficer;
26. Grodecki Leszek – „Lis”, kapral;
27. Grzegorzewski Adolf – „Adek”, podoficer;
28. Hardejewicz Czesław – „Wichura”, starszy sierżant;
29. Hys Roman – podoficer;

30. Idzikowski Aleksander – „Dzik”, łącznik;
31. Idzikowski Antoni, sekcja gospodarcza;
32. Jakoniuk (Małaczyńska) Zofia – „Tola”, sanitariuszka;
33. Jaźwic Jan – „Duży”, strzelec;
34. Jóźwik Kazimierz – „Wierny”, plutonowy;
35. Jurkowski Aleksander, sekcja techniczna;
36. Jurkowski Jerzy – „Tasiemka”, plutonowy podchorąży;
37. Kaczyński Jan, oficer;
38. Kaufmann Bogusław -„Bogiel”, kapral;
39. Kaufmann Robert – „Woda”, sierżant (szef sekcji technicznej);
40. Kawczyński Ryszard – „Spokojny”, strzelec;
41. Kleczewski Jan – „Bartek”, łącznik;
42. Klimkiewicz Wacław -„Czarny”, kapral;
43. Kołowski Jan, starszy wachmistrz, strażak;
44. Korneć Stefan – „Żeglarz”, strzelec, strażak;
45. Kosiarek Kazimiera, sekcja gospodarcza;
46. Kowalczyk Stanisław – „Juliusz”, kapral;
47. Kowalska (Domańska) Maria – „Cecylia”, sanitariuszka;
48. Kowalski Antoni – komendant schronu PWPW;
49. Kowalski Jerzy – „Jur”, strzelec, strażak;
50. Koziańska (Niwińska) Wanda – „Wanda”, łączniczka;
51. Kucharski Jerzy – „Gryf”, strzelec;
52. Kuklińska Anna – „Kozaczek”, sanitariuszka;
53. Kulesza Juliusz – „Julek”, łącznik-strzelec;
54. Lech Czesław – „Biały”, porucznik – pośmiertnie kapitan (zastępca 

dowódcy grupy);
55. Malinowski Konstanty, sekcja techniczna;
56. Malski Janusz, strzelec;
57. Marchel Roman – „Rom”, kapral.;
58. Medwedowski Józef – „Kazimierz”, plutonowy;

CZŁONKOWIE PWB/17/S



Wystawę przygotowała

59. Medwedowski Mieczysław – „Jur”, łącznik;
60. Michalski Zbigniew – „Piszczel”, strzelec;
61. Mijas Stanisław – „Pingwin”, sierżant;
62. Morawska Irena – „Renia”, sanitariuszka;
63. Mróz Lucjan – „Sokół”, strzelec;
64. Neumann Józef – „Kornel”, porucznik;
65. Nieciecki Zygmunt – „Sigis”, plutonowy podchorąży, strażak;
66. Niewiarowska Stanisława – „Lola”, łączniczka;
67. Nowacka (Wróblewska) Krystyna – „Kinga”, łączniczka;
68. Nowacka (Szyndler) Maria – „Gabriela”, starsza sanitariuszka;
69. Nowakowski Ludwik, łącznik;
70. Nowakowski Stanisław – „Snop”, porucznik – pośmiertnie kapitan 

(adiutant dow. grupy);
71. Ogulewicz Władysław, podporucznik;
72. Osuchowski Tadeusz – „Powała”, podporucznik cz. wojny;
73. Owczarek Stanisław – „Chmura”, „Zagłoba”, podoficer (sekcja 

techniczna);
74. Pełkowski Leopold – „Mały”, strzelec;
75. Petrynowska Hanna – „Rana”, lekarz (szef sanitarny grupy);
76. Pietraszek Wacław, kapral;
77. Płodzik Stanisław, sekcja techniczna;
78. Pretkiel Jan, inżynier (kierownik produkcji uzbrojenia);
79. Puchalski Jan Lech – „Jaskółka”, strzelec;
80. Putkowska (Gawrońska) Janina Barbara – „Zośka”, sanitariuszka;
81. Reingruber Henryk – „Rudolf”, plutonowy;
82. Rożański Jerzy, łącznik;
83. Rusiecki Eugeniusz – „Rawicz”, „Niedźwiedź”, porucznik 

(podpułkownik pożarnictwa);
84. Rybak Jerzy – „Wujek”, podoficer;
85. Skielc Andrzej – „Rokita”, strzelec;
86. Skórzewska Wanda, sanitariuszka;
87. Sobiech Mikołaj, podoficer;

88. Sott Władysław, kapral, strażak;
89. Staniszewska Danuta – „Danka”, łączniczka;
90. Stankiewicz Andrzej – „Granit”, starszy strzelec;
91. Straszyński Ludwik;
92. Styrna Tadeusz – „Szkwał”, podporucznik;
93. Szatkowski (Szadkowski?) Stanisław, szef sekcji gospodarczej;
94. Szelągowski Zdzisław, strzelec;
95. Szpecht Jerzy – „Kotwicz”, strzelec;
96. Sztora Tadeusz – „Bohun”, „Pchełka”, strzelec;
97. Szybowska (Uryn) Halina – „Krystyna”, sanitariuszka;
98. Szymczak (Mikuła) Marta – „Murzynek”, sanitariuszka;
99. Szymczak Mieczysław, strzelec, strażak;
100. Szynal Marcin – „Klucz”, kapral;
101. Tiwołowicz Aleksander – „Alosza”, major 

(kwatermistrz grupy);
102. Tołłoczko Józef, kapitan;
103. Tołłoczko (Pawelska) Wanda – „Wanda”, sanitariuszka;
104. UIrych Zbigniew, strzelec, strażak;
105. Wieczyński Leonard – „Mączka”, kapral podchorąży;
106. Wierzbicka (Świszcz) Irena – „Elka”, sanitariuszka;
107. Wierzbicki Kazimierz – „Kieł”, kapral podchorąży;
108. Wierzbicki Ludwik – „Judym”, kapitan, lekarz;
109. Wierzbicki Stanisław – „Pantera”, kapral podchorąży;
110. Wiśniewska Zofia, sanitariuszka;
111. Wiśniewski Jerzy – „Sewer”, kapral;
112. Witeński Władysław – „Bajgieł”, strzelec;
113. Wochtmann Henryk – „Miś”, podporucznik;
114. Wojtulewicz Eugeniusz – „Rozłóg”, podporucznik;
115. Zaranek Wiktoria – „Szczypiorek”, sekcja gospodarcza;
116. Zjawiński Zygmunt, wachmistrz podchorąży;
117. Żach Katarzyna, sekcja gospodarcza;
118. „Treblinka”, łącznik.
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DOWÓDCY OBRONY PWPW

Władysław Miładowski 
„Haliński”, por. 

Dowódca kompanii 
miotaczy płomieni. 

Zginął 25.08.1944 r.

Edmund Osiejewski 
„Osa”, ppor.

Dowódca 
kompanii „Osa”. 
Zmarł w 1990 r.

Stanisław Stefaniak 
„Stefan”, kpt. 

Dowódca II kompanii 
zgrupowania „Leśnik”. 

Zmarł w 1986 r.

Jan Szypowski 
„Leśnik”, ppłk.

Drugi komendant obrony 
PWPW. Dowódca 

zgrupowania „Leśnik”. 
Zmarł w 1950 r.

Jerzy Szypowski „Bolek”, ppor. 
Dowódca I komp. zgr. „Leśnik” 

Zginął po 20.09.1944 r.

Roman Marchel 
„Rom”, kpr.

Dowódca obrony domu 
mieszkalnego PWPW. 

Członek PWB/17/S. 
Zmarł w 1984 r.

Czesław Lech 
„Biały”, por.

Ostatni dow. PWB/17/S. 
Zginął podczas osłony 
ewakuacji powstańców 

z Wytwórni 28.08.1944 r.

Henryk Gawlikowski 
„Sarmak”, por.

Dowódca ostatniego 
wsparcia załogi PWPW. 

Zmarł w 1989 r.

Mieczysław Chyżyński 
„Pełka”, mjr.

Założyciel i dowódca grupy 
PWB/17/S. Pierwszy 

komendant obrony PWPW. 
Zmarł w 1981 r.

Stefan Kowalski 
„Jaroń”, ppor. 

Dowódca II kompanii 
zgrupowania „Leśnik” 

Zmarł w 1979 r.
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Po 19 sierpnia 1944 r. Niemiecki szturm walny na Stare i Nowe Miasto z udziałem lotnictwa bombowego, pociągu pancernego, 
dział szturmowych, „goliatów”, moździerzy, miotaczy min i płomieni. Ataki na gmach PWPW i budynek mieszkalny 
przy ul. Rybaki od strony mostu kolejowego (obecnego mostu Gdańskiego). Niemiecka kronika filmowa.



Wystawę przygotowałaPo zakończeniu wojny. Ruiny gmachu PWPW od strony ulicy Sanguszki (blok D – wejście główne). 
Fotografia ze zbiorów Izby Muzealnej PWPW S.A.



Wystawę przygotowałaPo zakończeniu wojny. Ruiny gmachu PWPW od strony skrzyżowania ulic Sanguszki i Rybaki (blok B). 
Fotografia ze zbiorów Izby Muzealnej PWPW S.A.



Wystawę przygotowałaPo zakończeniu wojny. Ruiny gmachu PWPW od strony parku Traugutta – skrzyżowanie ulic Sanguszki, Konwiktorskiej 
i Zakroczymskiej (blok F). Fotografia ze zbiorów Izby Muzealnej PWPW S.A.



Wystawę przygotowałaDruga połowa sierpnia 1944 r. Niemieckie działo szturmowe pod blokiem mieszkalnym PWPW (ul. Rybaki, widok na Wójtowską). 
Fotografia z niemieckiej prasy.



Wystawę przygotowałaSierpień 1944 r. Widok zza barykady Zakroczymska w stronę Fortu Legionów. Fotografia z albumu Edwarda i Adama Tomiaków 
odnalezionego przez Jerzego Morgulca. Zdjęcia rozpoznane i opisane przez Juliusza Kuleszę i Zygmunta Walkowskiego.
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2 sierpnia 1944 r.

Fort Legionów

Pałac
Sierakowskiego

godz. 11 - atak powstańców na gmach PWPW z trzech 
punktów: na bramę od Zakroczymskiej, na tyły od ul. 
Wójtowskiej (mur na wysokości ul. Przyrynek), od wewnątrz.

W PWPW akcja zaczyna się od zrzucenia granatów na 
gniazdo ckm-u przy bramie głównej (blok D).

Niemcy bronią gmachu ostrzałem artylerii z ul. Wenedów, 
karabinów z Fortu Legionów, z gmachu PWPW (w tym z broni 
maszynowej) i od strony szkoły Emilii Plater.

ok. godz. 12 - ostrzelanie i podpalenie przez powstańców 
dwóch niemieckich samochodów ciężarowych w okolicy 
skrzyżowania Konwiktorska – Zakroczymska - Sanguszki.

godz. 13 - walki w Wytwórni.

godz. 14 - Wytwórnia i budynek Rybaki 35 zostają 
całkowicie opanowane przez powstańców, w PWPW 
rozpoczyna działalność punkt sanitarny.

godz. 17.30 - zdobycie przez powstańców budynku szkoły 
im. Emilii Plater przy ul. Rybaki 32 (róg Zakątnej).
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noce 13/14.08 i 14/15.08 - najintensywniejsze zrzuty 
zaopatrzenia w okolicy PWPW. Zasobniki spadają na 
przedpole: park Traugutta i w pobliżu Wybrzeża Gdańskiego. 
Powstańcy robią wypady po zasobniki

16 i 21.08 - samoloty ostrzeliwują barykadę Zakroczymska
i gmach PWPW, po których następują silne natarcia czołgów
i piechoty na tę barykadę i zachodnią część PWPW.

23.08 - natarcie piechoty niemieckiej pod osłoną czołgów
na linię ul. Rybaki. Mocny atak na szkołę Emilii Plater.
Po bombardowaniu i gęstym ostrzale z broni maszynowej 
piechota nieprzyjaciela zdobywa szkołę Emilii Plater i budynek 
Rybaki 35.

noc 23/24.08 - powstańcy odzyskują część ul. Rybaki
– w tym szkołę Emilii Plater, a nad ranem budynek Rybaki 35.

24.08 - po silnym przygotowaniu lotniczo-artyleryjskim wróg 
naciera na zachodni kraniec PWPW czołgami i piechotą
z kierunku Parku Traugutta aż do ogrodzenia PWPW na rogu 
Sanguszki i Zakroczymskiej. Niemcy ponownie zajmują szkołę 
Emilii Plater i usadawiają się u wylotu Zakątnej.
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3-13 sierpnia 1944 r.
od 7
sierpnia
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Pałac
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3.08 i 13 08 - ostrzał przez czołgi Panther z bliska 
budynków Rybaki 35 i Rybaki 32 (od strony Wybrzeża 
Gdańskiego).

4.08 - ostrzelanie przez powstańców i wybicie załogi działa 
przeciwlotniczego na Wybrzeżu Gdańskim.

od 7.08 - rozpoczyna się regularny ostrzał artyleryjski 
PWPW i budynku mieszkalnego od strony Cytadeli, z pociągu 
pancernego i z dział ustawionych na Pradze.

od 10.08 - nasilają się bombardowania z powietrza, ostrzał 
PWPW zaczyna wspomagać niemiecki ciężki uzbrojony kuter 
rzeczny „Pionier” tzw „monitor”.

10.08 - do załogi PWPW dołącza kompania “Osa”.

11.08 - po intensywnym bombardowaniu zostaje zniszczona 
sieć wodociągowa w głównym gmachu PWPW.

Tuż za ogrodzeniem PWPW, w przekopie przecinającym
ul. Wójtowską na wysokości ul. Przyrynek, zarył niewypał 
bomby lotniczej.
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25.08 - atak piechoty i czołgów na budynek Rybaki 35. Wróg 
wdziera się do wnętrza, po czym zostaje odparty.

25.08 - ataki na zachodnią stronę PWPW i wzdłuż ul. 
Konwiktorskiej - w tym czołgów, z których jeden uszkodzono. 
Bomby burzą narożną kamienicę Zakroczymska 17. Powstańcy 
ostatecznie tracą budynek Rybaki 35.

26.08 - atak czołgów oraz piechoty strony Fortu Traugutta. 
Transporter ładunków wybuchowych typu Borgward IV rozrywa 
ogrodzenie PWPW na wysokości budynku W. Tędy do gmachu 
wdzierają się Niemcy. Zaczynają się walki w budynku.

27.08 - ostrzał barykady Zakroczymska z dział ppanc, broni 
maszynowej oraz z pociągu pancernego i przez czołgi. Dalsze boje 
wewnątrz budynku. Zła pozycja powstańców, spychanych na coraz 
niższe kondygnacje. Ustaje atak artyleryjski i lotniczy na PWPW.

28.08. Godz. 4.30 - utrata barykady Zakroczymska.
Godz. 7 - powstańcy tracą do reszty stanowiska w poszczególnych 
blokach i zaczynają wycofywać się z PWPW. Wycofujący ostrzeliwują 
z ruin Wójtowskiej okna PWPW, by osłaniać odwrót kolegów.
Godz. 7.30 - Niemcy zajmują punkt sanitarny w piwnicy bloku L, 
gdzie zabijają granatami ciężko rannych oraz sanitariuszkę
i komendantkę punktu sanitarnego. Godz. 8.15-8.30 - ostatni 
powstańcy opuszczają PWPW od strony Wójtowskiej.
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