
Rocznice Powstania Warszawskiego w Wytwórni

•             1947 — 3 sierpnia — pierwsze uroczyste obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, 
przygotowane przez Komitet Organizacyjny pod kierownictwem Roberta Kaufmanna, honorowy 
protektorat nad obchodami objął dyrektor PWPW Józef Neumann. W uroczystości, oprócz byłych 
uczestników walk z dowódcami na czele (Czesławem Chyżyńskim „Pełką” i Janem Szypowskim 
„Leśnikiem) wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Skarbu, Narodowego Banku Polskiego, władz 
miejskich i inni. Odsłonięto świeżo wmurowaną w ścianę Wytwórni skromną tablicę, upamiętniającą 
jej bohaterskich obrońców z czasów Powstania Warszawskiego. Honorową wartę trzymali powstańcy 
oraz pracownicy PWPW: Juliusz Kulesza, Leszek Puchalski oraz Witold Strojeński.
•             W późniejszych latach byli powstańcy nie odwiedzali Wytwórni.
•             Przełom lat 70. i 80., początek tradycji corocznego składania hołdu poległym kolegom przez 
byłych żołnierzy, którzy brali udział w walkach o Wytwórnię (1 i 2 sierpnia). W następnych latach 
ówczesna dyrekcja Wytwórni umożliwiła też Juliuszowi Kuleszy zbieranie materiałów i dokonanie wizji
lokalnych do wydanej w 1989 r. książki „Reduta PWPW”.
•             1994 — 50. rocznica Powstania Warszawskiego. Dzięki wyjątkowemu wsparciu dyr. Stefana 
Tymińskiego odbyły się pierwsze po 1947 r. uroczyste obchody rocznicy Powstania. Byli żołnierze 
zostali zaproszeni do gmachu i spotkali się z dyrekcją. Z tej okazji uhonorowano gości — 
zaprojektowaną przez J. Kuleszę i wykonaną przez Z. Niecieckiego — statuetką, przedstawiającą 
połączenie czcionki drukarskiej z pociskiem, która symbolizowała walki w Wytwórni.
•             1999 — 55. rocznica Powstania Warszawskiego. 1. sierpnia w Kościele Ojców Jezuitów bp. Jan
Chrapek odprawił mszę św. w intencji byłych i obecnych pracowników PWPW.  W poniedziałek 2 
sierpnia w 55. rocznicę zdobycia i 80. istnienia PWPW odsłonięto — wmurowaną poniżej „starej” — 
nową tablicę, honorującą żołnierzy wszystkich grup powstańczych biorących udział w obronie 
Wytwórni.
•             Wartę honorową przy tablicy objęli żołnierze Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. W 
gronie gości znaleźli się niemal wszyscy żyjący obrońcy Wytwórni, reprezentanci środowiska 
kombatanckiego AK, ksiądz bp Jan Chrapek (który poświęcił tablicę), i przedstawiciele MSP oraz 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odsłonięcia tablicy dokonali: minister Jan 
Buczkowski oraz Maria Czerny, córka por. „Białego” i Teresa Żandarowska, córka por. „Halińskiego”. 
Zarząd PWPW S.A. przyznał Honorową Odznakę PWPW S.A. nr 2 grupie Podziemna Wytwórnia 
Banknotów PWB/17/S, natomiast Honorową Odznakę PWPW S.A. nr 4 otrzymało 17 członków tejże 
grupy. 3. sierpnia odbyło się uroczyste spotkanie członków zarządu z powstańcami.
•             Od roku 2000 - tradycyjnie przy udekorowanych tablicach hołd poległym kolegom składali 
członkowie PWB/17/S, Środowiska Zgrupowania AK „Leśnik” (1 sierpnia w latach 2000-01, w 
kolejnych latach 2 sierpnia) i kompanii „Osy” z rodzinami. Wartę przed tablicą pamiątkową trzymają 
żołnierze Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Przy wydarzeniu tym zawsze są obecni członkowie 
zarządu PWPW S.A. W pierwszej dekadzie XXI w. przez kilka lat PWPW drukowała barwny plakat na 
potrzeby Stowarzyszenia Mieszkańców Starego Miasta, które jest inicjatorem i organizatorem Dnia 
Starówki (w rocznicę wybuchu transportera ładunków wybuchowych). W roku 2002 w uroczystości 
uczestniczył prezydent Warszawy. Wtedy też wartę honorową przy tablicy pamiątkowej pełnili — 
obok żołnierzy KH WP — harcerze z Hufca ZHP Ziemi Sochaczewskiej ubrani w repliki powstańczych 
mundurów z uzbrojeniem z epoki. Od tego roku przedstawiciele władz stolicy i harcerze w mundurach
powstańczych stale uczestniczą w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie 
Wytwórni.


