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Stare Miasto 1944

Zdjęcie lotnicze wykonane przez załogę Luftwaffe 26 października 1944 r. Własność National Archives w College Park pod 
Waszyngtonem, USA; udostępnione redakcji „ŻW” przez Zygmunta Walkowskiego. Kolekcja zdjęć dotyczących Warszawy z okresu oku-
pacji, Powstania Warszawskiego i późniejszych (do 1945 r.). została odnaleziona przez Zygmunta Walkowskiego po czteroletnich po-
szukiwaniach. W National Archives Zygmunt Walkowski przejrzał dziesiątki tysięcy fotografii, z których rozpoznał i skopiował 432 zdję-
cia dotyczące głównie Powstania. Miał zbyt mało czasu, by rozpoznać wszystkie. Przywiezione przez niego fotografie trafią do zbiorów 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 32 z nich zostaną zaprezentowane już podczas otwarcia Muzeum.
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Muzeum Powstania Warszawskiego

Nawiązana
łączność
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 
rozpoczyna współpracę z Muzeum 
Powstania Warszawskiego (MPW), które 
inauguruje swoją działalność 31 lipca, 
w 60. rocznicę wybuchu Powstania. 
Rozmawiamy o tym z dyrektorem muzeum, 
Janem Ołdakowskim.

TOMASZ JAGIEŁŁO: Nasz tygodnik 
w sierpniu 2002 r. poświecił wiele 
miejsca projektowi budowy Pano-
ramy Powstania Warszawskiego 
w budynku dawnej gazowni war-
szawskiej. Miała ona powstać w ro-
ku 2004. Tymczasem spotykamy się 
w dawnej elektrowni tramwajowej, 
gdzie powstaje Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Dlaczego nie po-
wstała zapowiadana Panorama?

JAN OŁDAKOWSKI: Ponad rok temu 
nastąpiła zmiana całej koncepcji. 
Lech Kaczyński, prezydent Warszawy, 
zapytał swoich współpracowników, 

jakie powinno być Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Rozważaliśmy 
bardzo wiele możliwości, badając 
zwłaszcza sprawy własności gruntu. 
Doszliśmy do wniosku, że trzeba 
wybudować Muzeum Powstania War-
szawskiego o statusie samorządowej 
instytucji kultury na gruncie, którego 
miasto jest właścicielem. W świetle 
obowiązującego prawa Panorama 

Powstania Warszawskiego może być 
jedynie przedsięwzięciem prywatnym, 
bo w prywatnych rękach pozostaje 
własność gruntu, na którym mieszczą 

się opuszczone budynki gazowni.  
Urząd m.st. Warszawy nie jest ini-
cjatorem tamtej koncepcji, ale jedna 
nie wyklucza drugiej. W dalszej per-
spektywie mogą być realizowane oba 
projekty, a miasto poprze koncepcję 
Panoramy.

Kiedy zdecydowano o wybudo-
waniu Muzeum Powstania Warszaw-
skiego przy ul. Przyokopowej?

Pan prezydent Warszawy podjął 
decyzję w tej sprawie 2 lipca zeszłego 
roku. Określił lokalizację oraz powołał 
mnie jako swego pełnomocnika do 
spraw budowy (dyrektorem Muzeum 
Powstania Warszawskiego jestem od 
lipca 2004 r.). Będzie to nasza do-
celowa, stała siedziba. Muzeum ma 
spełniać cele edukacyjne, ale naszym 
ważnym zadaniem jest opieka nad spu-
ścizną powstańczą: zbieramy pamiątki, 
konserwujemy je, a część z nich zosta-
nie wyeksponowana.

Jan Ołdakowski, dyrektor MPW.
Fot. Tomasz Jagiełło

Budynek Muzeum Powstania Warszawskiego 27 lipca 2004 r.
Fot. Artur Tkaczyk

dokończenie na str. 4
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Od czego zaczynano prace?
Gdy przybyłem na ul. Przyokopową 

zastałem obiekt przemysłowy z początku 
XX w., z wybudowanym obok budynkiem 
administracyjnym oraz portiernią. Wszyst-
ko wymagało całkowitego remontu. Ze-
wnętrzne ściany elektrowni pokrywał tzw. 
baranek, czyli rodzaj tynku modny w la-

tach siedemdziesiątych. W jednej części 
stały zdezelowane kotły ciepłownicze, 
drugą zawalały zwały gruzu. Wokół rdze-
wiały garaże z blachy falistej, w których 
SPEC przechowywał rury. Trzeba było 
zaczynać od wielkiego porządkowania.

To porządkowanie wciąż trwa. 
Czy jednocześnie rozpoczęto prace 
budowlane?

Najpierw ogłosiliśmy konkurs na 
koncepcję architektoniczną Muzeum, 
to znaczy budynków i otaczającego je 
półtorahektarowego terenu. 30 paździer-
nika ubiegłego roku wygrał ten konkurs 
zespół Wojciecha Obtułowicza, znanego 
architekta z Krakowa. Budowę realizuje-
my więc według jego koncepcji. Zdaniem 

jury był to najlepszy projekt przywrócenia 
oryginalnego wyglądu dawnej elektrowni 
tramwajowej. Jedynym nowoczesnym 
elementem będzie przeszklona wieża 
widokowa, umieszczona nad rogiem hali 
B. Najbardziej widoczne są prace przy 
oczyszczeniu fasady budynku głównego 
i budowa tzw. Muru Pamięci. Przygotowa-
no miejsce do ekspozycji, której otwarcie 
— 31 lipca 2004 r. — symbolicznie da 
początek działalności całemu muzeum.  
Prace porządkowe i budowlane wciąż tu 
trwają i będą trwać jeszcze po oficjalnym 
otwarciu.

Co zobaczymy w Muzeum?
Będziemy prezentować pamiątki 

z Powstania (m.in. mundury, broń, doku-
menty) w otoczeniu multimedialnym, dzia-
łającym na wyobraźnię zwiedzających. 
Wszystkie sale będzie spowijać półmrok. 
Ze środka wydobywać się będą odgłosy 
powstańczych walk, chrzęst broni, huk 
bombardowań, fragmenty rozmów, pio-
senek, komunikatów radiowych. Jedną 
z ekspozycji będzie barykada z płyt chod-
nikowych z trzema szczelinami — punkta-
mi obserwacyjnymi, przez które będzie 

można zobaczyć powstańcze fotografie, 
obejrzeć fragmenty filmów. Zwiedzający 
zobaczą walki w różnych dzielnicach 
Warszawy, zajrzą do szpitala polowego, 
przyjrzą się codziennemu życiu miesz-
kańców walczącej stolicy, dowiedzą się, 
jak w różnych okresach po wojnie inter-
pretowano zbrojny zryw Warszawy i jakie 
były losy bohaterów po zakończeniu walk 
powstańczych.

Kto jest autorem tego pomysłu?
W grudniu 2003 roku ogłosiliśmy 

pierwszy w Polsce otwarty konkurs na 
koncepcję ekspozycji muzealnej. Wy-
grał zespół w składzie Mirosław Nizio, 
Jarosław Kłaput i Dariusz Kunowski.  
Według ich projektu nasza ekspozycja 
muzealna opowie o czasach Powstania 
za pomocą dźwięków i obrazów. Będzie 
można zapoznać się z dokumentami, 
z autentycznymi nagraniami, usłyszeć 
głos żyjących dziś jeszcze powstańców. 
Całość ma tworzyć opowieść o tamtych 
czasach. Taka jest wizja docelowa.

Co zobaczymy 31 lipca?
Na uroczyste otwarcie Muzeum 

Powstania Warszawskiego gotowa bę-
dzie wystawa i ekspozycja z okazji 60. 
rocznicy wybuchu Powstania, której 
autorami są również Mirosław Nizio, 
Jarosław Kłaput i Dariusz Kunowski. 
Wystawa ma opowiedzieć, dlaczego 
wybuchło Powstanie w Warszawie. Po-
każe warszawiaków w okresie okupacji 
niemieckiej. Zobaczymy, dlaczego roz-
kaz o Powstaniu został przyjęty przez 
żołnierzy z taką radością, a przez lud-
ność cywilną z poczuciem ulgi.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Nawiązana
łączność
dokończenie ze str. 3

Budowa na trzy tygodnie przed uroczystym, ale symbolicznym otwarciem Muzeum.
Fot. Tomasz Jagiełło

Fragment fasady Muzeum Powstania 
Warszawskiego od strony ul. Przyokopowej, 
z oryginalnymi symbolami warszawskiej 
elektrowni tramwajowej po odrestaurowaniu.

Fot. Tomasz Jagiełło
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Powstanie Warszawskie to nie tylko 
działania militarne, nie tylko dramatycz-
ne przeżycia mieszkańców miasta. To 
również odrodzenie się niepodległego 
państwa polskiego. Działało ono w ogra-
niczonym czasie i na ograniczonym 
terytorium, ale było. Prawdziwe, wolne 
państwo polskie. Inne niż Polska przed-

wojenna, ale też zupełnie inne niż PRL.  
Ugrupowania polityczne zaczęły w nim 
prowadzić jawną działalność. Wydawano 
wolną prasę — poczynając od czasopism 
partii politycznych po oficjalne gazety 
rządowe. Państwo to miało swoją cywilną 
administrację, swoje sądownictwo. Mało 
kto wie, że w okresie Powstania ukaza-
ły się trzy numery „Dziennika Ustaw”, 
w których znajdowały się  projekty reform  
planowanych na czasy powojenne.

A co będzie po uroczystym otwar-
ciu Muzeum?

Przerwa w udostępnianiu obiektu 
szerszej publiczności, spowodowana 
koniecznością prowadzenie dalszych, 
intensywnych prac remontowych. 
Zwiedzenie naszego Muzeum będzie 
możliwe ponownie w październiku. 
Chcielibyśmy, aby stało się ono wtedy 
miejscem, w którym byli powstańcy bę-
dą czuli się jak najlepiej. Mamy nadzie-
ję, że zechcą współdziałać z nami pod-
czas przygotowania oferty edukacyjnej 
dla młodzieży, a odwiedzający muzeum 
będą mogli spotkać tu bohaterów cza-
sów powstania, wysłuchać ich relacji 
i porozmawiać z nimi.

Chcemy, aby nasze Muzeum uka-
zywało bohaterów tamtych dni i przez 
opowieść o ich losach mówiło o Po-
wstaniu Warszawskim jako o jednym 
z  najważniejszych wydarzeń w  dzie-
jach Polski w XX w. Zwłaszcza że kom-
batanci Powstania Warszawskiego byli 
przez lata PRL szykanowani z powodu 

udziału w tym patriotycznym zrywie. 
Dziś jest okazja aby oddać im hołd. 
Poległym budujemy Mur Pamięci. 
Żyjących — na szczęście pozostało 
ich  tysiące — zapraszamy do naszego 
Muzeum. Przypuszczam, że wzruszą 
ich gromadzone obecnie pamiątki, 
podobnie jak mnie, gdy do Muzeum 

przyniesiono list napisany w okresie 
Powstania ręką mojej mamy.

Czy pamięć o walkach w budyn-
kach Wytwórni znajdzie także swoje 
miejsce w muzeum?

PWPW będzie obecna w Muzeum 
Powstania Warszawskiego dwojako. 
Z jednej strony pokażemy zdjęcia 
z sierpnia 1944 r., na których bitwa 
o Wytwórnię jawi się jako jedna z waż-
niejszych bitew powstańczych. Ale 

też PWPW będzie w naszym muzeum 
poprzez eksponaty. Ludzie przynoszą 
do nas tysiące pamiątek. Są wśród nich 
też dokumenty drukowane w PWPW. 
Mamy np. banknoty drukowane pod-
czas okupacji niemieckiej ze stemplem: 
„Pierwszy żołd powstańczy”.

Polska Wytwórnia Papierów War-
tościowych S.A. chce współpraco-
wać z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Jak Pan ocenia możliwości 
naszego współdziałania?

Jestem bardzo wdzięczny Wytwórni, 
że zgłosiła się do nas z ofertą współpra-
cy. Dowiadujmy się wciąż o wielu szcze-
gółach dotyczących obrony obiektów 
Wytwórni  w 1944 r., chociażby  z   po-
darowanej mi książki Juliusza Kuleszy 
„W murach PWPW”. Do naszych upo-
minków dla powstańców będziemy mo-
gli dołączyć przygotowany w Wytwórni 
reprint znaczka poczty powstańczej, 
autorstwa Mariana Sigmunda, a także 
kartki z kalendarza powstańczego. 
Myślę, że sprawimy radość naszym go-

ściom, dając im możliwość zaistnienia 
na znaczkach personalizowanych przez 
waszych specjalistów. Chciałbym, żeby 
zainicjowana obecnie współpraca za-
owocowała w przyszłości tym, że drama-
tyczne wydarzenia, które rozegrały się w 
sierpniu 1944 r. w murach PWPW, będą 
miały swoje odbicie w naszych ekspozy-
cjach i podczas spotkań z uczestnikami 
Powstania Warszawskiego.

Rozmawiał Tomasz Jagiełło

Makieta Muzeum Powstania Warszawskiego.
Fot. Tomasz Jagiełło

Makieta fragmentu wnętrza Muzeum.
Fot. z materiałów MPW
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Historyczna errata

Wołyńskie echa 
w powstańczej 
PWPW
O tym, jak po 60 latach wyjaśniła się 
sprawa powstańczego małżeństwa Ireny 
i Leszka, pisze Juliusz Kulesza.

Dla autorów opracowań histo-
rycznych szczególnie kłopotliwe jest 
pojawianie się istotnych uzupełnień 
w momencie, gdy książka znajduje się 
już na maszynach drukarskich. Radość 
ze zdobycia kolejnej cennej informacji 
przeplata się z żalem, że nie można 
podzielić się nią z czytelnikami.

Tak było minionej zimy, kiedy późną 
jesienią zidentyfikowany został naj-
bliższy sąsiad powstańczej Wytwórni, 
dowodzący obroną pobliskiej szkoły na 
Rybakach Henryk Podziński, po wojnie 
przez prawie 60 lat mieszkający w USA, 
zaś w powstańczej historiografii figuru-
jący do końca ubiegłego roku jako 
ppor. „Barek” o nieznanym nazwisku. 
Wyjaśniłem tę rzecz na łamach „Życia 
Wytwórni”, a dziś powtórnie — z podob-
nego powodu — korzystam z gościnno-
ści gazety PWPW.

W książce swej szeroko opisałem 
przybycie do Wytwórni w dniu 21 sierp-
nia zgrupowania „Leśnik”, podając też 
jego skład osobowy. Intendentką ko-
mendy zgrupowania była „Kira” (Irena 
Romiszewska), ranna w Wytwórni 24 
sierpnia i przeniesiona do głównego 
szpitala powstańczej Starówki przy ulicy 
Długiej 7, gdzie została wraz z innymi 
rannymi zamordowana 2 września przez 
wkraczających na Stare Miasto „kultur-
trägerów” (czyli „niosących kulturę” 
— według ulubionego w latach okupacji 
określenia niemieckiej propagandy). 
Przed Powstaniem przybyła do War-
szawy z Wołynia, gdzie w partyzantce 
prowadziła kancelarię II batalionu w 23. 
pułku piechoty słynnej 27. Wołyńskiej 
Dywizji AK. Nie było pewności, jaki mia-
ła pseudonim: „Kira” czy „Kiera”? — do 
czego jeszcze wrócimy.

Powstańczy towarzysze broni zapa-
miętali też, że prawdopodobnie była 

żoną Leszka Niklewicza (sierż. podcho-
rąży „Roberto”), który w kompanii mio-
taczy płomieni zgrupowania „Leśnik” 
dowodził jednym z plutonów. Stał się 
ofiarą jednej z największych tragedii po-
wstańczej PWPW — 25 sierpnia zginął 
wraz z prawie wszystkimi podkomend-
nymi, zmiażdżonymi w bloku „E” przez 
ciężkie bomby lotnicze.

O ile moje wiadomości o „Kirze” by-
ły zbyt skąpe, aby sporządzić jej notę 
biograficzną, uczyniłem to odnośnie do 
Leszka Niklewicza. Zdobyłem bowiem 
nieco informacji o jego służbie w wołyń-
skiej jednostce dywersyjnej, przed zna-
lezieniem się w 27 Dywizji. Zastanawiało 
mnie tylko, dlaczego Michał Fijałka, au-
tor książki „27 Wołyńska Dywizja Piecho-
ty AK”, pisze o nim także jako o Robercie 
Lecewiczu! Również wcześniej, gdy usi-
łowałem dowiedzieć się czegoś w śro-
dowisku byłych żołnierzy 27 Dywizji, 
istniejącym w Warszawie, usłyszałem, 
że znali takiego sierżanta podchorążego 

„Roberto”, zabitego później w Powsta-
niu, ale był to nie Niklewicz, a Lecewicz! 
Wiedziałem jednak „swoje”, bowiem Ni-
klewiczem był nie tylko w pamięci towa-
rzyszy broni — „Leśników”, lecz również 
w powstańczej dokumentacji.

Wszystko to razem stanowiło kom-
plet mojej wiedzy o Irenie Remiszew-
skiej (Niklewiczowej?) i Leszku Nikle-
wiczu w momencie, gdy ukazywała się 
„W murach Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych”.

I oto niespodziewanie, kilkanaście 
dni temu, wypełniły się luki i zniknęły 
niektóre znaki zapytania. Otrzymałem 
list od pana Macieja Saryusz-Romi-
szewskiego, wnuka — choć nie w linii 
prostej — „Kiry”, czyli Ireny, któremu 
wpadła w ręce moja książka. A oto, co 
zawdzięczam owemu listowi.

1. Nie Remiszewska, lecz Irena Romiszewska 
— z podolskiej rodziny ziemiańskiej, 
urodzona w 1912 roku jako córka 
prawnika Eugeniusza Saryusz-Romi-
szewskiego i Zofii z Soroczyńskich. 
Po maturze — nauczycielka w Rudniku 

Irena Romiszewska (Niklewicz). Zdjęcie 
potretowe sprzed 1939 roku. Fot. z albu-
mu rodziny Romiszewskich.

Eugeniusz z Wiesławem, Jadwiga, Wiarzyk Makarewicz (?), Irena, Witold Lecewicz (?), 
i ktoś ze służby. Fot. z albumu rodziny Romiszewskich.
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nad Sanem. Wyszła za Wieńczysława 
Makarewicza, lecz owdowiała już 
przed 1939 rokiem.

2. W latach wojennych — fakty zgodne 
z moją dotychczasową wiedzą, lecz 
przedzierając się w 1944 roku z Wo-
łyńską Dywizją ku Polsce centralnej, 
nie znalazła się później od razu w War-
szawie, lecz początkowo bardzo krótko 
przebywała pod Krakowem. Tuż przed 
Powstaniem, już w Warszawie, wyszła 
powtórnie za mąż, właśnie za swego 
kolegę z wołyńskiej partyzantki, Leszka 
Niklewicza. 2 sierpnia oboje zgłosili się 
w Sądach na Lesznie do formującego 
się zgrupowania „Leśnik” podpułkowni-
ka Jana Szypowskiego.

3. A dlaczego Leszek Niklewicz bywa w historiogra-
fii Lecewiczem? Pan Maciej i to mi wyjaśnił. 
W 27. Dywizji była też młodsza siostra 
Ireny, Jadwiga Romiszewska (prawdo-
podobnie jako „Lala”), która również 
została żoną towarzysza broni — Witolda 
Lecewicza („Miś”). Ona też owdowiała, 
bo W. Lecewicz poległ w partyzanckim 
boju 4 marca 1944. Później L. Nikle-
wicz w życiu konspiracyjnym posługiwał 
się nazwiskiem nieżyjącego szwagra. 
Stąd powojenne nieporozumienia, przy 
dodatkowym pomyleniu imienia z pseu-
donimem („Roberto” jako Robert).

4. A pseudonim Ireny? Od początku byłem 
zwolennikiem wersji „Kira”, gdyż jest 
to imię, wprawdzie mało popularne, 
lecz używane (np. żona Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego), natomiast 
„Kiera” nic nie oznacza. Pan Maciej 
Saryusz-Romiszewski postawił „kropkę 
nad i”, przypuszczając całkiem logicz-
nie, że podstawą pseudonimu Ireny był 
anagram zdrobnienia Irka, wtedy zaś 
„e” jest zbędne.

W ten sposób Czytelnikom mojej 
„W murach...” dopisałem nieco in-
formacji. Wnuk „Kiry” twierdzi, iż jest 
szansa ustalenia, w którym kościele 
brała ślub z „Robertem”, ponieważ ży-
je wspomniana tu jej siostra Jadwiga, 
mieszkająca w Anglii. Jeśli okaże się, 
że dokumenty owej parafii ocalały, 
poszperam tam i postaram się ustalić 
dokładne daty urodzenia obojga mał-
żonków oraz imiona rodziców Leszka 
Niklewicza.

Może ktoś powie, że po sześćdzie-
sięciu latach takie zabiegi są niewspół-
miernie czasochłonne do ewentualnych 
efektów. Cóż, można i tak rozumować. 
Zawsze dla jednych będą to sprawy bez 
znaczenia, dla innych — stanowiące naj-
ważniejszą treść i sens działania.

Juliusz Kulesza

Poczta powstańczej Warszawy

Roznosiciele 
radości
Przez niemal dwa miesiące we wstrząsa-
nej wystrzałami Warszawie funkcjonowała 
poczta z systemem skrzynek, znaczkami 
i liczną rzeszą narażających swe życie 
doręczycieli listów.

W prowizorycznym studio zapaliły 
się czerwone światełka. „Halo! Tu „Bły-
skawica”, stacja Armii Krajowej na fali 
32.8 i 52.1 metra”. Po wiadomościach 
reportaż z ulic Warszawy, reportaż o naj-
młodszych harcerzach — zawiszakach, 
szarych zuchach. O swojej pracy jeden 
z nich, spotkany w czasie pocztowej 
służby, powiedział: „Cóż to za radość 
tak przyjść do kogoś i widzieć radość na 

widok listu, widzieć matki, które całują te 
małe zabazgrane karteczki. Dlatego tak 
się spieszę, żeby jak najwięcej listów do-
ręczyć i wrócić znów po nowe. Przecież 
oni wszyscy tam na to czekają”.

Przed sierpniem 1944 roku,

w okresie okupacji, w Warszawie dzia-
łała tajna Polska Poczta, instytucja 

o charakterze wojskowym, nie obsłu-
gująca prywatnych klientów. Z korzeni 
tych, lecz dopiero w czasie Powstania, 
wyrosła poczta jako instytucja użytecz-
ności publicznej.

Zasięg poczty powstańczej obej-
mował obszary dzielnic opanowanych 
przez powstańców: Śródmieście, 
Czerniaków, Mokotów oraz Stare 
Miasto. Tam, już w pierwszych dniach 
sierpnia pojawiły się skrzynki pocztowe 
rozwieszone przez harcerzy —

poczta harcerska rozpoczęła działalność.

Pewna liczba przesyłek dochodziła 
również do adresatów w dzielnicach 
zajętych przez Niemców.

Rozkaz o organizacji poczty polowej 
został wydany przez Komendanta Okrę-
gu Warszawy dopiero 11 sierpnia.

Poczta harcerska i poczta polowa woj-
skowa działały niezależnie do 20 sierpnia, 
kiedy to obwieszczeniem w sprawie zor-
ganizowania służby pocztowej ogłoszono 
utworzenie Głównej Poczty Polowej.

dokończenie na str. 8

Na ulicach Warszawy pojawiły się skrzynki pocztowe z polskimi orłami. Pocztę i łączność 
obsługiwali harcerze, dlatego na skrzynkach wymalowano również lilijki.
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W wydaniu niedzielnym „Robotnika” 
z 3 września 1944 roku ukazał się ar-
tykuł „Pierwsze znaczki powstańcze”, 
w którym między innymi czytamy:

„Wczoraj wyszły z druku pierwsze znaczki 
„Poczty Polowej”,

w miesiąc po tem jak kolporterzy ga-
zet roznieśli pierwsze listy. Te nieśmia-
łe próby nawiązania łączności między 
dzielnicami miasta i rozbitemi rodzinami 
zostały ujęte przez harcerstwo w czwar-
tym dniu powstania w zwartą organiza-
cję pocztową, która jedenastego sierp-
nia została przemianowana na „Pocztę 
Polową.”

Do obrotu dopuszczone były kart-
ki pocztowe i otwarte listy z tekstem 
w  języku polskim, pisane czytelnie, 
bez znaków umówionych i początko-
wo ograniczone do 25 wyrazów. Listy 
i kartki były wolne od opłaty pocztowej. 

Opłatą za dostarczenie przesyłki była 
polska książka. Książki harcerze rozda-
wali rannym leżącym w szpitalach.

Według opracowanych instrukcji 
pocztowych na listach i kartkach mia-
ła być umieszczana data nadania, po 
przekazaniu do cenzury stempel cenzu-
ry, a w końcu stempel nadawczy urzędu 

pocztowego. W praktyce nie wszystkie 
przesyłki oznaczane były kompletem 
stempli. Szczególnie często spotyka 
się odręczne adnotacje cenzorów.

Poczta Polowa do 1 września uru-
chomiła 40 skrzynek pocztowych, 
liczbę przesyłek szacuje się na około 
200 tysięcy. Znaczna ich część uległa 
zniszczeniu, ocalałe są bardzo cenne 
nie tylko jako materiał badawczy, ale 
przede wszystkim jako pamiątka tam-
tych dni.

Poczta powstańczej Warszawy

Roznosiciele radości
dokończenie ze str. 7

Znaczki pocztowe

wydane w czasie Powstania miały 
przede wszystkim charakter patriotycz-
ny, a także propagandowy. W pierw-
szych dniach sierpnia przedrukowano 
niemal cały zapas znaczków poczto-
wych Generalnej Guberni, zdobytych 
w  składnicy pocztowej upt. Warsza-
wa 1 (choć nie było tego wiele). Prze-
druki te zostały zdyskwalifikowane, 
gdyż wyglądały jak ostemplowania. Nie 
zostały zatem wprowadzone do obie-
gu, a większość z tych znaczków ule-
gła zniszczeniu. Znaczków Powstania 
Warszawskiego były cztery rodzaje. 
Pierwsze dwa miały charakter przedru-
ków, złożonych z orła w koronie i napi-
su „Poczta Powstańcza W-wa Sierpień 
1944” umieszczanych na znaczkach 
Generalnej Guberni, dostarczanych 
przez osoby prywatne lub zdobytych 
w urzędach pocztowych. Tym spo-
sobem zrealizowano wydanie moko-
towskie (stosowane w upt. Mokotów), 
gdzie przedruku dokonywano ręcz-
nie i wydanie dla Śródmieścia — prze-
druk litograficzny w drukarni Zakła-
dów Graficznych Główczyńskiego przy 
ul. Chmielnej 18, gdzie mieściła się 
drukarnia Wojskowych Zakładów Wy-
dawniczych nr 3.

Kolejny — trzeci rodzaj znaczków 
powstańczej Warszawy wykonano lito-
graficznie według projektu Stanisława 
Tomaszewskiego w pięciu barwach po 
2750 w każdym walorze. Drukowano 
je w numerowanych arkuszach 5x11 
znaczków, gumę nakładano ręcznie. 
Zwłoka w rozpowszechnianiu znaczków 
pochodziła stąd, iż był projekt, aby 
znaczki każdej barwy skierować do in-
nej dzielnicy Warszawy. Ostatecznie po 
przesłaniu do upt. przy ul Wilczej znacz-

Fragment koperty ze znaczkiem skaso-
wanym stemplem z napisem „A.K. na 
BARYKADACH”.

Nadruk wydań przedrukowych dla Moko-
towa i Śródmieścia.

Znaczki wykonane dla 
Poczty Polowej AK. Wyżej 
znaczek wg projektu 
Mariana Sigmunda, niżej 
wg projektu Stanisława 
Tomaszewskiego.
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ki wydawano osobom, które życzyły 
sobie nakleić je na listy.

W wymienionym już wcześniej artyku-
le czytamy: „Projektował je artysta–żoł-
nierz Miedza. Znaczki wykonały Wojsko-
we Zakłady Wydawnicze. Jest to nie byle 
jakie osiągnięcie, skoro się zważy, że 
przed wojną znaczki drukowano na pre-
cyzyjnych maszynach i kliszach Państw. 
Wytw. Papierów Wartościowych”.

Czwarty rodzaj to znaczek zapro-
jektowany przez Mariana Sigmunta dla 
Poczty Polowej AK wydrukowany rów-
nież w Wojskowych Zakładach Wydaw-
niczych. Oficjalnie odbito tylko 50 nu-
merowanych arkuszy. Ząbkowanie wy-
konano w połowie września w drukarni 
„Lech” przy ulicy Koszykowej. Znaczek 
nie został wprowadzony do obiegu.

Podczas Powstania używano kart 
i formularzy Poczty Polskiej sprzed 
wojny, jak również kart i kopert oku-
pacyjnych z przekreślonymi napisami 

niemieckimi, jak również bezznacz-
kowe formularze poczty harcerskiej 
wydrukowane składem czcionko-
wym w drukarni Z. Kopczyńska przy 
ul. Świętokrzyskiej 41.

Mali listonosze

— chłopcy i dziewczęta w harcerskich 
mundurach pełnili służbę, przeno-
sząc meldunki wojskowe i wiadomo-

ści dla rodzin od najbliższych — kilka 
słów z nieodległej, a odciętej nieraz 
powstańczej placówki. Niełatwo było 
przenosić pocztę, drogi wiodły kana-
łami, wśród płonących kamienic, ruin, 
często pod silnym obstrzałem. We 
wspomnieniach T. Dołęgi-Kamieńskie-
go czytamy: „Pełnili swą służbę z nie-
prawdopodobnym wprost entuzjazmem 
i samozaparciem.

Większość z nich poniosła śmierć

bądź przy wykonywaniu służby, bądź 
w gmachu zbombardowanej Poczty 
Głównej. Nazwiska ich nie są znane, jak-
kolwiek dali oni do walki największy wkład 
— własne życie”. Organizacja poczty po-
wstańczej i jej działalność oceniana była 
przez współczesnych jak najlepiej. 

Powstanie Warszawskie na polskim 
znaczku pocztowym zostało upamiętnio-
ne po raz pierwszy dopiero w 1964 r. 
w XX rocznicę. Znaczek wydrukowany of-
fsetem zaprojektował Ryszard Dudzicki.

Z okazji 40. rocznicy jeden z czte-
rech znaczków według projektu Wojcie-
cha Freudenreicha poświęcony został 
bohaterskim harcerzom listonoszom 
poczty powstańczej.

Andrzej Ambroziewicz

Dziewczęta z Harcerskiej Poczty Polowej.

Koperta FDC. Wydanie Poczty Polskiej w XX rocznicę Powstania Warszawskiego.

Powstaniec przenoszący pocztę. Stempel 
„Harcerska Poczta Polowa” — zna-
czek wydany w 40. rocznicę Powstania 
Warszawskiego.

Literatura: 1. PZP T. IV, praca zbiorowa AW „Ruch” Warszawa 1966. 2. 400 lat Poczty Polskiej. 3. Jarmark znacz-
ków polskich J. Wierzbowska, NK1966. 4. Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich, praca zbio-
rowa KAW 1989. 5. Katalog Znaczków Pocztowych — Fischer. 6. Zdjęcia pochodzą z albumów: 6.1. Reportaże 
z Powstania — Sylwester Kris Braun. 6.2 Dni Powstania — Jan Grużewski, Stanisław Kopf, PAX 1957. 6.3 Dni Po-
wstania — Stanisław Kopf, PAX 1984. 7. Poczta Powstańczej Warszawy — S. Ozimek.
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15 sierpnia 1944 r. — „Święto Żołnierza” w powstańczej PWPW. Na wschodnim dziedzińcu (blisko okrągłej weży) drużyna „Roma” z kil-
koma kolegami z kompanii „Osy” po nabożeństwie. Fotografię Antoniego Kowalskiego (zaginioną) po latach odtworzył rysunkowo Juliusz 
Kulesza. Eksponat z wystawy „Powstanie Warszawskie w rysunkach Juliusza Kuleszy” (Galeria na Brechta, lipiec 1981 r.).

Drużyna „Roma” i koledzy z „Osy”

1940 r. — powołanie Podziemnej Wytwórni Banknotów PWB/17/S, która do 
1944 r. dostarczała na cele walki fałszywe dokumenty oraz banknoty — w sumie 
ok. 18 milionów zł.
Sierpień 1942 r. — w związku z możliwością dekonspiracji PWB/17/S kończy 
druk fałszywych banknotów. Nadal wytwarza inne dokumenty i prowadzi sabotaż.
Koniec lipca 1944 r. — członkowie PWB/17/S gromadzą się w Wytwórni wraz 
z nowo zaprzysiężonymi. Pogotowie przed godziną „W”.
2 sierpnia 1944 r. godz. 14 — zdobycie Wytwórni przez powstańców po ataku od 
środka (PWB/17/S) i z zewnątrz (batalionu im. Czarnieckiego, batalionu „Wigry”, 
pluton oddz. „P-20”, oddział kompanii „Wkra” z batalionu „Łukasiński”, drużyny 
NSZ z Brygady Zmotoryzowanej „Młot”, żołnierze z: kompanii „Orlęta”, ze 104. 
kompanii syndykalistów, oraz z Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i batalionu 
„Czwartacy”. Ponadto spora liczba cywilów). Poszczególne drużyny powstańcze 
obsadzają stanowiska w Wytwórni, a drużyna Romana Marchla „Roma” — budynek 
mieszkalny na ul. Rybaki. W PWPW rozpoczyna działalność punkt sanitarny.
3 sierpnia — pierwsza próba odzyskania Wytwórni przez Niemców, m.in. za 
pomocą silnego ostrzału, czołgów „Panther” i piechoty. Walki milkną dopiero 
wieczorem.
7-9 sierpnia — próby sforsowania ul. Konwiktorskiej przez piechotę niemiecką. 
Stały, ciężki ostrzał artyleryjski PWPW i budynku mieszkalnego od strony Cyta-
deli, z pociągu pancernego i z dział ustawionych na Pradze.
10 sierpnia — nieudany wypad powstańców na stanowiska artylerii między 
parkiem Traugutta a fortem Legionów. Ostrzał PWPW zaczyna wspomagać  nie-
miecki ciężki uzbrojony kuter rzeczny. Do stałej załogi Wytwórni dołącza kompa-
nia ppor. Edmunda Osiejwskiego „Osy” z bat. im. Jana Kilińskiego. Nasilają się 
bombardowania z powietrza.
16 sierpnia — silny ostrzał czołgów i piechoty na barykadę „Zakroczymska” 
i zachodnią część PWPW. Dotkliwe straty kompanii „Osy”.
19 sierpnia — pierwszy dzień niemieckiego „szturmu walnego” na Stare Miasto 
z udziałem lotnictwa bombowego, pociągu pancernego, dział szturmowych, 
„goliatów”, moździerzy, miotaczy min i płomieni.
21 sierpnia — obrona PWPW zostaje wzmocniona o żołnierzy ze zgrupowania 
„Leśnik”.
23 sierpnia — niespodziewane natarcie i zdobycie przez Niemców domu miesz-
kalnego PWPW.
23/24 sierpnia — kolejne próby odbicia domu mieszkalnego pod dowództwem 
por. „Szarego” ze zgrupowania „Leśnik”. Nad ranem budynek zostaje odzyskany 
przez powstańców.
24 sierpnia — seria ataków niemieckiego lotnictwa, artylerii i piechoty, przede 
wszystkim na pomieszczenia obecnego klubu „Szkatuła”. Dotkliwe straty i rozbi-
cie drużyny „Roma”.
25 sierpnia — budynek mieszkalny przechodzi z rąk do rąk, ostatecznie utraco-
ny wieczorem, po użyciu przez nieprzyjaciela gazów bojowych.
26 sierpnia — transporter ładunków wybuchowych spowodował rozerwanie 
ogrodzenia PWPW w miejscu najbliższym budynku (blok W) i opanowanie przez 
piechotę niemiecką jego górnych pięter. Ustaje atak artyleryjski i lotniczy.
27 sierpnia — dalsze boje wewnątrz budynku. Zła pozycja powstańców, spycha-
nych na coraz niższe kondygnacje. Wielu zabitych i rannych, zmęczenie, brak 
snu i bardzo wysoka temperatura spowodowana pożarem górnych kondygnacji 
osłabia możliwości utrzymania Wytwórni w polskich rękach.
28 sierpnia — łamie się opór powstańców. Wśród ostatnich opuszczających Wy-
twórnię są m.in. Leszek Grodecki „Lis”, Bogusław Kaufmann „Bogiel”, Tadeusz 
Bednarek „Błyskawica” i Czesław Zaborowski („Cesiek”, „Lalka”). Ludność 
cywilna i ranni z lazaretu, schronieni na terenie PWPW w bunkrze dla prezydenta 
Mościckiego, dostają się w ręce hitlerowców. Ci spośród nich, którzy brali udział 
w obronie, zostają rozstrzelani w okolicach Cytadeli. Podczas zajmowania schro-
nu przez okupanta ginie zawiadująca lazaretem dr Hanna Petrynowska „Rana”.
W ciągu 27 dni utrzymywania Wytwórni zginęło tu od 80 do 100 żołnierzy, gmach  
został zniszczony w 60 proc. a maszyny i urządzenia w 80 proc.

Opr. Tomasz Turek

Zdobycie Wytwórni 2 sierpnia 1944 r.

60 lat
Powstania Warszawskiego
w Wytwórni

27 dni
powstańczej Wytwórni

1947 — 3 sierpnia — pierwsze uroczyste obchody rocznicy Powstania Warszaw-
skiego, 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 — 50. rocznica Powstania Warszawskiego. 1. sierpnia w Kościele Ojców 
Jezuitów bp. Jan Chrapek odprawił mszę św. w intencji byłych i obecnych pra-
cowników PWPW.  W poniedziałek 2 sierpnia w 55. rocznicę zdobycia i 80. 
istnienia PWPW odsłonięto — wmurowaną poniżej „starej” — nową tablicę, ho-
norującą żołnierzy wszystkich grup powstańczych biorących udział w obronie 
Wytwórni.

 Wartę honorową przy tablicy objęli żołnierze Kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego. 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 Buczkow-
ski 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 Od-
znakę PWPW S.A. nr 4 otrzymało 17 członków tejże grupy. 3. sierpnia odbyło się 
uroczyste spotkanie członków zarządu z powstańcami.

W latach 2000-2003 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 trzymali żołnierze Kompanii Ho-
norowej Wojska Polskiego. Przy wydarzeniu tym zawsze są obecni członkowie 
zarządu PWPW S.A.

Od 2001 roku w Wytwórni drukujemy barwny plakat na potrzeby Stowarzyszenia 
Mieszkańców Starego Miasta, które jest inicjatorem i organizatorem Dnia Sta-
rówki (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.

Od 1999 roku „ŻW” z okazji rocznic sierpnia 1944 r. zamieszcza obszerne ma-
teriały dotyczące głównie związków PWPW z Powstaniem.

Opr. Tomasz Turek
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Andrzej Kowalewski
„Rawicz”: Ta chałupa
jest mi bliska

Andrzej Kowalewski, kapral podcho-
rąży „Rawicz”, w sierpniu 1994 r. miał 
niespełna 21 lat.

— Bardzo trudno powiedzieć, który 
dzień obrony Wytwórni był dla mnie naj-
ważniejszy. Upłynęło już 60 lat. Dni tych 
było tak niewiele, zaledwie dwadzieścia 
z całego mojego życia. A jednak dobrze 
je pamiętam. Zapewne dlatego, że po 
raz pierwszy tak wyraźnie zobaczyłem 
wtedy, jak łatwo przerywa się ludzkie 
życie, jak błyskawicznie może nadejść 

Władysław Strumiłło
„Krakowiak”: W kościele
na Franciszkańskiej

Na kilka godzin przed wybuchem po-
wstania, od rana 1 sierpnia 1944 roku, 
oddział NSZ z kompanii „Warszawian-
ka” czekał w pogotowiu do zdobycia 
pieniędzy ze skarbca PWPW.

Narodowe Siły Zbrojne w Warszawie 
przygotowywały latem oddziały party-
zanckie do wyjścia z Warszawy. Nie 

niemiecką policję, zdobyto znaczną ilość 
broni. Pieniędzy dla wysyłanego do lasu 
oddziału miała dostarczyć akcja na skar-
biec Wytwórni. Wspomina Władysław 
Strumiłło, wówczas 22-letni żołnierz NSZ 
ps. „Krakowiak”:

— Mieliśmy dostać się do Wytwórni 
wejściem służbowym od ulicy Zakro-
czymskiej. Nasz oddział czekał od rana 
w pogotowiu w dwóch grupach. Pierw-
sza grupa przybyła w oplu olimpii i cię-
żarowym fordzie ze znakami niemieckiej 
kolei — zdobytych parę dni wcześniej 
— czekała na ul. Bonifraterskiej. Byłem 
w drugiej, kilkuosobowej grupie, która 

od 8 rano oczekiwała w kościele Fran-
ciszkanów na Zakroczymskiej. Miałem 
na sobie mundur kolejarza i ukrytą broń, 
obok w ławce, z mszalikiem w rękach, 
siedział kolega w mundurze strażaka. 
Inni, ci którzy mieli długą broń, siedzieli 
w płaszczach.

Akcja miała być szybka, cicha i „su-
cha” — czyli bez rozlewu krwi. Dowódcą 
był Jerzy Nachtman „Olecki”. Na sygnał 
mieliśmy wejść do PWPW, dostać się 
do skarbca i wywieźć pieniądze. Ale sy-
gnał do rozpoczęcia akcji nie nadszedł. 
Okazało się, że niemiecka załoga 

wiedząc o zamierzonym powstaniu, 
NSZ planowało wysłanie na zachód do 
lasu jak największej liczby żołnierzy, po 
to, aby po wejściu Armii Czerwonej nie 
podzielili oni losu rozbrojonych i aresz-
towanych oddziałów z kresów wschod-
nich. Mieli wycofać się, licząc na szybką 
ofensywę aliantów zachodnich — którzy 
po lądowaniu w Normandii posuwali się 
na wschód.

W Warszawie do wyjścia szykowała 
się kompania „Warszawianka”. W koń-
cu lipca, w czasie akcji w Nadmie pod 
Wołominem, na szkołę zajętą przez 

PWPW została niespodziewanie znacz-
nie wzmocniona. Akcje odwołano. 
Wczesnym popołudniem dostaliśmy 
rozkaz wycofania się na nasze meliny 
do zachodniego śródmieścia.

Droga nie była już prosta: w całym 
mieście coś się działo. Oddział wycofy-
wał się grupami. Oba nasze samochody 
jechały Miodową i Senatorską w kierun-
ku placu Bankowego. Na Bielańskiej 
koledzy w zauważyli oddział Niemców 
i ostrzelali go z pistoletów maszynowych. 
Dojechaliśmy do Orlej i tu zastała nas 
godzina W — wybuchło powstanie.

Ja wracałem pieszo. Na mieście 
zaczynała się już strzelanina. Na Daniłło-
wiczowskiej brałem udział w rozbrajaniu 
komendy policji. Policjanci stali w szere-
gu a my wyciągaliśmy im VIS-y z kabur.

Dalsze losy rzuciły oddział i „Kra-
kowiaka” do innej części powstańczej 
Warszawy. Ale dwaj inni uczestnicy 
niedoszłej akcji zdobycia pieniędzy ze 
skarbca PWPW — bracia Kazimierz i Sta-
nisław Wierzbiccy — brali udział w wal-
kach w obronie Wytwórni. W czasie od-
wrotu na Orlej odłączyli się od kolegów, 
razem z batalionem NOW poszli na Wolę 
a później dołączyli do załogi broniącej 
PWPW. Po upadku Starówki przyszli do 
Śródmieścia i do „Warszawianki”.

Relacji Władyława Strumiłły  
wysłuchał i zanotował

Tomasz Roguski

Nasze dni w Powstaniu

Od lewej: bracia Wierzbiccy — Kazimierz („Kieł”) i Stanisław („Pantera”) oraz Władysław 
Strumiłło („Krakowiak”), podczas Powstania.

Fot. z książki Juliusza Kuleszy „W murach PWPW”
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śmierć. Coś, co wydaje się niezniszczal-
ne, może na naszych oczach zamienić 
się w ruiny. Ale może też z nich powstać, 
odrodzić się jak feniks. Tak myślę o po-
tężnym gmachu Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych, do którego los 
rzucił mnie w sierpniu 1944 roku.

Przyszedłem tu z ulicy Krzywe 
Koło, razem z kompanią „Osy”. Po 
kilku dniach ciężkich walk na Woli mój 
pluton, 171 (ppor. „Kosterskiego”), 
przebił się na Stare Miasto przez ru-
iny warszawskiego getta, w znacznie 
zmniejszonym stanie osobowym. 
Połączono nas z plutonem 170 (ppor. 
Edmunda Osiejewskiego „Osy”) i prze-
kształcono w kompanię „Osy”. Pisałem 
o tym w  moich publikowanych „Wspo-
mnieniach z walk powstańczych na 
Woli, Starym Mieście, Czerniakowie 
i w Śródmieściu”.

Na Starym Mieście widziałem łatwe 
do zburzenia domy. Nie budowano ich 
w XVI czy XVIII w. do obrony przed „go-
liatami”. Podchodząc więc pod Wytwór-
nię, gdzie nasz pluton został posłany 
dla wzmocnienia załogi powstańczej, 
ucieszyłem się w duchu. To solidna 
chałupa, nikt jej nigdy nie zdobędzie 
— pomyślałem. 

Kompania nasza, podporządkowana 
dowódcy obrony PWPW, majorowi Mie-
czysławowi Chyżyńskiemu „Pełce”, brała 
udział w obronie budynków Wytwórni, 
w walkach o utrzymanie otaczających je 
barykad i w patrolach do najdalej wysu-
niętych punktów obrony Starego Miasta. 
Chodziliśmy na wypady do Szkoły Gra-
ficznej przy ul. Konwiktorskiej, likwidowa-

liśmy niemieckie gniazda oporu, zwłasz-
cza „gołębiarzy” strzelających z ukrycia 
na dachach okolicznych domów. Zapusz-
czaliśmy się w tym celu na teren zakładów 
fiata i szpitala Jana Bożego.

Podczas jednego z patroli, na tyłach 
ul. Zakroczymskiej, blisko Sapieżyn-
skiej, spotkaliśmy zakonnika w ciemno-
brązowym habicie. Zwrócił się tylko do 
mnie i dał mi maleńki obrazek.

— To Matka Boska AK. Niech cię, 
synu, chroni — powiedział.

Podziękowałem, schowałem dar do 
kieszeni i pobiegłem za kolegami. Kie-
dy to było? Chyba 15 sierpnia. Kojarzy 
mi się to zdarzenie z mszą św. odpra-
wianą na terenie Wytwórni z okazji po-
dwójnego święta — Wojska Polskiego 
i Wniebowstąpienia Najświętszej Marii 
Panny. Pamiętam innego zakonnika, 
odprawiającego wtedy mszę przy oł-
tarzu udekorowanym symbolami Armii 
Krajowej. Przewrócił go podmuch bom-
by, która wybuchła gdzieś w pobliżu. 

Jako żołnierzowi najwięcej satysfakcji 

dał mi udział w akcji odbicia budynku 
mieszkalnego PWPW przy ul. Rybaki. 
Budynek ten, dotychczas dzielnie bronio-
ny przez żołnierzy z Wytwórni, znalazł się 
w pewnym momencie w rękach Niem-
ców, a właściwie „własowców”. Akcja za-
częła się wieczorem, chyba 23 sierpnia 
1944 r. i zakończyła po kilku godzinach, 
odbiciem obiektu z rąk wroga. Dowodził 
nami ppor. „Szary” (Marian Gorzkowski 
— od „Leśnika”), jeden z najdzielniej-
szych oficerów, jakiego poznałem w Po-
wstaniu. Szukano ochotników. Zgłosiłem 
się wraz z kilkoma kolegami. Pamiętam 
Stacha Chylińskiego („Krzykowski”), Je-
rzego Lewandowskiego („Inek”) i Tade-

usza Fondera („Tafon“). Walczyłem jako 
celowniczy ckm-u ,,Maxim”. Strzelałem 
z okna na schodach półpiętra, na wprost 
otworu, który niemiecki „goliat” zrobił 
w stalowych prętach ogrodzenia Wytwór-
ni. Od strony Wisły, zza zwałów piasku, 
wpadali przez ten otwór „własowcy”. 
Początkowo strzelałem do atakujących 
ogniem ciągłym, ale amunicji było ma-
ło. Dowódca rozkazał mi strzelać tylko 
ogniem przerywanym. Niemcy ostrzeli-
wali budynek z Fortu Traugutta, Cytadeli, 
z mostu i autostrady nad Wisłą. Pociski 
zrąbały ścianę nade mną. Mury budynku 
trzęsły się od wybuchów. Podporucznik 
„Szary” ze swoimi ludźmi, w tym z mo-
imi najbliższymi kolegami, z ogromnym 
poświęceniem powstrzymywał ataki 
„własowców”. Po paru godzinach walki 
większość z nich wycofała się. Ci, którzy 
pozostali, zginęli w piwnicy nazywanej 
— o ile sobie przypominam — „pralnią”. 
Odbicie budynku mieszkalnego powio-
dło się. Cóż może być piękniejszego dla 
żołnierza, niż smak zwycięstwa?

Wkrótce jednak musieliśmy opuścić 
kompleks gmachów PWPW. Niemcy 
urządzili nam tu piekło. Opisał to Juliusz 
Kulesza, za co nasze środowisko po-
wstańcze jest mu głęboko wdzięczne. 
Dodam tylko, że w niezliczonych mo-
mentach byłem pewny, że nie wyjdę stad 
żywy. A jednak udało się. Przebijając się 
przez ulicę Kościelną, Świętojerską, 
dotarłem do Długiej. Potem, kanałami, 
przeszedłem na Śródmieście. Byłem 
na Czerniakowie i znów w Śródmieściu. 
Walczyłem do końca Powstania. Wysze-
dłem z niego żywy i cały. Nie byłem nawet 
ranny. Po latach tłumaczę to sobie szcze-
gólną opieką, jaką roztoczyła nade mną 
Matka Boska AK. Jej wizerunek, poda-
rowany w okolicach Wytwórni przez nie-
znanego zakonnika, towarzyszył mi przez 
całe życie, do dziś. Myślę z uśmiechem, 
że moja rozmodlona Matka, też Maria, 
dogadała się z tamtą Marią. Moja Matka 
dała mi na chrzcie imiona Andrzej, Hen-
ryk, Ekspedyt. To ostatnie, bo pragnęła, 
abym był rycerski. Ale chciała, modliła się 
o to, żebym przeżył wojnę. I stało się. Za 
wstawiennictwem obu Matek.

A budynki Wytwórni, z których wbrew 
wojennej logice udało mi się wynieść 
życie, będę do końca moich dni uwa-
żał za świetnie zbudowaną, betonową 
twierdze. Przebywając w tych stronach 
ciepło myślę: ta chałupa bliska jest me-
mu sercu. 

Relacji Andrzeja Kowalewskiego  
wysłuchał i zanotował

Tomasz Jagiełło

Andrzej Kowalewski „Rawicz”.
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Juliusz Kulesza „Julek”:
Tak ginęła moja drużyna...

Najważniejszy dzień? Hm..., trudna 
decyzja, który wybrać. Chyba 24 sierp-
nia. Tak, to dla mnie była kulminacja 
Powstania. Broniliśmy wówczas bloku 
mieszkalnego na Rybakach 35. Był to 
dzień najintensywniejszej walki, pełen 
smutku i tragizmu, bo właśnie wtedy prze-
stała praktycznie istnieć moja drużyna.

24 sierpnia rano był względny spo-
kój. Dopiero około południa piechota 
niemiecka rozpoczęła swoje pierwsze 
natarcie. Naprzeciwko naszego budyn-

wieloletni przed- i powojenny pracow-
nik PWPW. 

Niemcy atakowali falami. Wyglądało 
to tak: oni nacierali, myśmy ich odpiera-
li, potem z powrotem kryli się w bujnie 
rozrośniętych pomidorach i kartoflach. 
Po jakimś czasie znów podnosili się 
i próbowali nas atakować. 

Główny ciężar natarcia niemieckiego
skupił się na naszym odcinku,

ponieważ parkan, który okala po dziś 
dzień Wytwórnię i budynek na Ryba-
kach, właśnie w okolicy klatki schodo-
wej (tej, z której wchodzi się dziś do 
„Szkatuły”), był najbardziej zniszczony 

Wszystkie próby natarcia do godzi-
ny 16. zostały odparte. W ciągu tych 
czterech godzin Niemcy ponieśli duże 
starty. Na naszym przedpolu leżało wie-
lu zabitych. Byliśmy, jak na ówczesne 
warunki, dobrze uzbrojeni. Mieliśmy 
dwa peemy. Marchel — jak wspomnia-
łem — miał szmajsera, a mój przyjaciel 
Leszek Grodecki „Lis”, jedyny, który 
jeszcze żyje z mojej drużyny, błyskawi-
cę. Ogarnęła nas euforia. Zabiliśmy tylu 
Niemców, a sami mieliśmy wówczas 
tylko jednego rannego — Leszka „Billa” 
Bilińskiego. Po tak ciężkich walkach!

I właśnie około 16. podjechało sa-
mobieżne działo szturmowe. Ustawiło 
się elegancko i... — to jest deprymujące 
uczucie, kiedy

lufa okręca się i zatrzymuje tak,
że człowiek widzi naprzeciwko siebie
okrągły czarny otworek.

Gdy uderzył pierwszy pocisk, nie 
było mnie przy oknie na stanowisku 
ogniowym. Byłem w korytarzu piwnicz-
nym. Trochę wcześniej, gdy po ostat-
nim natarciu nastąpiła chwila spokoju, 
wyskoczyłem przed klatkę schodową 
i zabrałem karabin jednemu z zabitych 
przez Marchla Niemców. Przyniosłem 
go swojemu dowódcy. Ktoś z kolegów 
krzyknął „hurra”, bo każda zdobyta 
broń była na wagę złota. Pełen mło-
dzieńczego entuzjazmu chciałem się 
jeszcze bardziej wykazać. Pomyślałem, 
że z walającego się na korytarzu żela-
stwa zrobię coś w rodzaju bosaka, wyj-
dę z budynku, podczołgam się trochę 

Juliusz Kulesza

ku były działki warzywne. Tam Niemcy 
mieli pozycje wyjściowe.

Moja drużyna liczyła 12 czy 13 osób.

Stacjonowaliśmy w lewej części bu-
dynku, w tej, której jest dzisiaj „Szka-
tuła”. Prawą część budynku trzymała 
tzw. kompania wolska ze zgrupowania 
„Leśnik”. Dowodził nami, naszą dru-
żyną jak i całą obroną budynku na Ry-
bakach, Roman Marchel — „Rom”, sa-
morodny talent dowódczy, a poza tym 

i jednocześnie był najbliżej budynku. 
Nasze stanowiska ogniowe znajdowały 
się w suterenie (dzisiejszej „Szkatule”). 
Stąd strzelaliśmy, parokrotnie odpiera-
jąc natarcia Niemców. Bardzo pomagał 
nam ogień oskrzydlający z prawej części 
budynku od ludzi „Leśnika”. Walka była 
niezwykle zacięta. Był taki moment, że 
Niemcy już wyłamali drzwi klatki schodo-
wej. Wtedy Roman Marchel pociągnął 
serią szmajsera po dwóch Niemcach. 
Jeden od razu zginął, drugi został ranny 
i uciekał z wrzaskiem. 

Juliusz Kulesza — „Śmierć Bacika” (1959), rysunek z  cyklu  „Powstanie  Warszawskie”.
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na najbliższe przedpole i kilku zabitym 
Niemcom ściągnę karabiny. 

Gdy na klatce schodowej siłowa-
łem się z tym żelastwem, usłyszałem 
ogromny wybuch. Zaraz po tym zoba-
czyłem coś, co mnie poraziło: w koryta-
rzyku piwnicznym

Roman Marchel jedną rękę oparł o ścianę, 
a drugą trzymał się pod hełmem za twarz.

Widzę, że jest ranny. Dla mnie był ni-
czym grecki heros, któremu nic się nie 
mogło stać. I oto on — taki bezradny, 
ranny. Byłem wstrząśnięty. Chwyciłem 
go za łokieć, chciałem odprowadzić do 
szpitala, do gmachu PWPW. Ale ode-
pchnął mnie i powiedział: „Ja sam doj-
dę, ratujcie Bacika”. 

„Bacik” to Kazimierz Bereziecki z na-
szej drużyny. Zostawiłem więc „Roma”. 
Wszedłem do pomieszczenia, w które 
uderzył pocisk. Widzę jak dwaj kole-
dzy, Boguś Kaufman „Bogiel” i Leszek 
Grodecki wyciągają „Bacika” z wody 
— wcześniej pękły rury wodociągowe 
i broniąc się w tej suterenie brodziliśmy 
w wodzie po kolana. Więc chwyciłem 
go jako trzeci. „Bacik” jednak był naj-
wyższy z nas — tęgi, masywny chłopak. 
Brakowało nam sił i niestety upuści-
liśmy „Bacika” do wody. Koło serca 
powiększała mu się wielka czerwona 
plama, a uda miał posiekane drobniej-
szymi odłamkami.

Na szczęście pojawiła się sanita-
riuszka z noszami. Załadowaliśmy go 
na te nosze i przenieśliśmy do doktór 
Petrynowskiej do PWPW. Bacik dostał 
prosto w serce i już nie żył. Nasze wy-
rzuty sumienia, że być może go utopili-
śmy były bezzasadne. 

W tym czasie

działo szturmowe strzelając po oknach
właściwie zlikwidowało całą naszą drużynę.

Ciężko ranny został „Mączka” — Le-
onard Wieczyński, „Bajgieł” — Włady-
sław Witeński i „Pchełka” — Tadeusz 
Sztora. Jeśli wliczymy w to wcześniej-
sze straty oraz rannego dowódcę, to 
można powiedzieć, że drużyna prze-
stała istnieć.

Nasze niedobitki ściągnięto z Ryba-
ków i wieczór oraz noc spędziliśmy na 
kwaterze razem z rannymi kolegami już 
na terenie Wytwórni. Staraliśmy się za-
snąć, byliśmy przygnębieni, załamani...

Relacji Juliusza Kuleszy 
wysłuchał i zanotował

Krzysztof Rak

Waldemar Pomaski
„Klawy”: Ostatnie dni
obrony PWPW

Żołnierze wolskiego Kedywu, wal-
czący w Powstaniu Warszawskim jako 
pluton 300 (podporządkowanego zgru-
powaniu AK „Leśnik”), trafili do Wytwórni 
22 sierpnia, skierowane tu po walkach 
o połączenie ogarniętych powstaniem 
Śródmieścia i Żoliborza. Przychodzili 
odpocząć. Jednym z nich był 17-letni 
Waldemar Pomaski „Klawy”:

— Do PWPW szliśmy nocą od strony 
ulicy Konwiktorskiej. Z daleka okna 
dwóch kondygnacji były rozświetlone 
— wyglądało jakby ktoś włączył tam 
oświetlenie. Gdy podeszliśmy bliżej 
okazało się, że to płomienie.

W latach sześćdziesiątych, razem z 
kolegami z plutonu, odtworzyliśmy kro-
nikę naszych walk. Pamiętam, że gdy 
wchodziliśmy do Wytwórni po ciężkich 
walkach na Muranowie chcieliśmy od-
począć. Ale i tu cały czas trwały walki. 
Niemieckie samoloty bombardowały 
budynki Wytwórni tak precyzyjnie, że 
bomby wpadały do środka przez okno. 
Choć jest to solidna konstrukcja, to cel-
na bomba powodowała ogromne znisz-
czenia. W pewnym momencie wezwano 
nas na pomoc do zasypanej przez taką 
bombę grupy powstańców — zawaliła się 
na nich ściana. Spod gruzów słychać 
było głosy, jęki, wołanie o pomoc — ale 
zawalonej ściany nie sposób było pod-
nieść. Nic nie mogliśmy dla nich zrobić.

26 sierpnia Niemcy wdali się do Wy-
twórni i przez dwa dni — aż do naszego 
wycofania się — trwały zacięte walki 
wewnątrz gmachów. Udało się nam 
wyprzeć ich z parteru na wyższe piętra. 
I oni i my kryliśmy się za paletami nie 
pociętych jeszcze „młynarek”. Zaraz po 
wejściu do PWPW walające się zwały 
wydrukowanych pieniędzy robiły na 
nas szokujące wrażenie, ale szybko dla 
większości z nas straciły dotychczaso-
wą aurę ogromnego bogactwa. Nabrały 
innego charakteru — nie sposób było 
tego papieru przestrzelić ani zapalić.

Gdy jako jedni z ostatnich opuszczali-
śmy budynek musieliśmy skakać z okna 
od strony ulicy Wójtowskiej do zalanego 
wodą wykopu przy murze. Na wyższych 
piętrach byli Niemcy — coś rzucali do 
wody w wykopie. Przede mną skakał 
„Ceniek”. Dołączył do nas już w czasie 
Powstania — po wojnie nie udało się 

nam ustalić jego nazwiska. Wyskoczył 
i po chwili woda wybuchła — Niemcy 
zrzucali z góry granaty. „Ceniek” bez 
nóg, po chwili zmarł. Wieczorem, już 
po walkach, podkradliśmy się zabrać 
naszych rannych i poległych.

Pluton 300 walczył w Śródmieściu do 
końca powstania, ostanie dni na Ksią-
żęcej. Po kapitulacji Waldemar Pomski 
trafił do niemieckiego obozu, początko-
wo w Łambinowicach na Śląsku, potem 
wywieziono go dalej na zachód. Koło 
Frankfurtu nad Odrą udało mu się uciec 
— ale nacierający Rosjanie uznali go z dy-
wersanta. Po krótkim śledztwie i szybkim 
procesie trafił na 9 lat na Syberię. Do 
Warszawy wrócił w styczniu 1954 roku.

Relacji Waldemara Pomaskiego
wysłuchał i zanotował

Tomasz Roguski

Waldemar Pomaski

Wanda Pawelska-Tołłoczko
„Wanda”: Chwila
śmiechu, chwila śmierci

Wanda Pawelska-Tołłoczko, córka 
pracującego w Wytwórni insp. Józefa 
Tołłoczki, rozpoczęła pracę w sortow-
ni PWPW wkrótce po wybuchu wojny. 
W 1944 roku miała 20 lat i była student-
ką tajnego Wydziału Lekarskiego UW, 
zamaskowanego jako szkoła personelu 
sanitarnego dr. Zaorskiego.

— Po wybuchu Powstania i zdoby-
ciu Wytwórni zgłosiłam się do doktor 

dokończenie na str. 16
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Zygmunt Nieciecki
„Sigis”: Po 25 i 60 latach...

Zygmunt Nieciecki, plutonowy pod-
chorąży „Sigis”, w Powstaniu miał 26 lat. 
Jako strażak był członkiem PWB/17/S. 
Jedyny żyjący spośród członków grupy, 
którzy 2 sierpnia zaatakowali Niemców 
wewnątrz Wytwórni.

— Za trudno byłoby opowiadać 
o całym Powstaniu na terenie PWPW, 
dlatego ograniczę się do wspomnień 
z pierwszego dnia wybuchu Powstania 
i likwidacji tej ochrony niemieckiej.

A więc Powstanie zaczęło się 
1 sierpnia o godzinie W, czyli o 5 po 
południu, a u nas zaczęło się dopiero 
na drugi dzień, tj. 2 sierpnia. (...)

Otóż 2 sierpnia, gdzieś koło połu-
dnia, siedzieliśmy w stołówce (dodam, 
że na krótko przed powstaniem Niem-
cy zwolnili całą załogę, wypłacając 
trzymiesięczne pobory, a pozostawio-

no tylko Straż Pożarną, Straż Prze-
mysłową, mechaników, elektryków, 
konserwatorów oraz kontrolę, czyli 
prawie wszystkich zorganizowanych. 
Nagle przylatuje do nas drużynowy 
nazwiskiem Sot, zabiera nas ze so-
bą; zbiegamy różnymi przejściami 
i schodami do dzisiejszej farbiarni. 
Tam wydają nam broń i granaty tzw. 
filipinki, które były dostarczone i zma-
gazynowane w puszkach po farbach 
przez kpt. „Młota” — Witanowskiego, 

Petrynowskiej „Rany”, zostałam za-
przysiężona i zostałam sanitariuszką. 
Pracowałyśmy w powstańczym szpitalu 
w podziemiach Wytwórni. W pamięci 
utkwiły mi jednak najbardziej dwa po-
wstańcze wydarzenia z okresu już po 
upadku PWPW.

Na krótko przed opuszczeniem Wy-
twórni pomagałam w ewakuacji ciężko 
rannych z naszego szpitala. Po upadku 
PWPW znalazłam się na dawnej hali 
handlowej przy ul. Świętojerskiej. Byli 
tu też moi rodzice. Oprócz cywilów wy-
poczywali tu żołnierze AK przed swoją 
kolejką służby na barykadzie. Wielu 
młodych ludzi. W pamięci został mi mo-
net zabawy: z gramofonu płynęło tango 
— chyba „La Cumparsita” — chłopcy 

sierpnia, mieliśmy przebijać się górą 
do Śródmieścia. Pamiętam całą noc 
spędzoną na barykadzie przy ul. Dani-
łowiczowskiej, w ogniu walki, gdy grupy 
szturmowe starały się dostać przez plac 
Teatralny do komendy na placu Piłsud-
skiego. Próba przebicia się zakończyła 
się niepowodzeniem — komenda na 
pl. Piłsudskiego była już zajęta przez 
Niemców. Przebijające się oddziały 
wróciły na ulicę Daniłowiczowską. Było 
wielu zabitych i rannych.

Kanałami do Śródmieścia przepusz-
czano tylko ludzi z bronią — i musiałam 
zostać na Starym Mieście. Wróciłam 
do hali przy Świętojerskiej, do ro-
dziców. Gdy weszli Niemcy, pognali 
nas przez Park Traugutta na Dworzec 
Zachodni do transportów do obozu 
w Pruszkowie.

Dzięki temu, że do Pruszkowa jecha-
liśmy zwykłym pociągiem — z wagonami 
podmiejskimi — udało się nam uciec 
w Ursusie. Nocą, błądząc, dotarliśmy 
do Żbikowa, gdzie właściciele majątku, 
państwo Hoserowie przygotowali po-
moc dla uciekinierów z Warszawy. Na 
polanie, oświetlone pod drzewami, sta-
ły stoły zastawione żywnością. To była 
wielka pomoc dla nas, którzy wygnani 
z miasta, nie mieliśmy ze sobą niczego. 
Tu dostaliśmy także jakieś ubrania.

Relacji Wandy Pawelskiej  
wysłuchał i zanotował

 Tomasz Roguski

dokończenie ze str. 15

i dziewczęta w powstańczych mundu-
rach śmiali się, tańczyli. Pamiętam ten 
moment radości, mimo otaczających 
nas ruin, śmierci, rannych. Młody 
chłopak, pchor. „Blondynek”, miał 
może 20 lat., chwycił do tańca jedną 
z łączniczek.

Chwilę później całą grupę wezwano 
na barykadę. Chwilę później przynie-
siono „Blondynka” — dostał postrzał 
w oko, już nie żył.

Po upadku Wytwórni i śmierci por. 
Białego oddział PWB 17 faktycznie 
przestał istnieć. Pozostali żołnierze 
przyłączyli się do różnych oddziałów. 
Ja i moja koleżanka–sanitariuszka 
„Lilka” dołączyłyśmy do komp. „Osy”. 
Razem z tym oddziałem, chyba 30 

Wanda Pawelska-Tołłoczko

Zygmunt Nieciecki

ówczesnego kierownika farbiarni. Po-
tem przechodzimy przez Mechaniczny 
do klatki dyrekcyjnej, druga zaś grupa 
przedostała się dolnym ciemnym kory-
tarzem do kręconych schodów, prowa-
dzących do wartowni (gdzie teraz jest 
pomieszczenie Straży Przemysłowej) 
i tam obie grupy od frontu i od dołu za-
skakują Niemców na tychże kręconych 
schodach. Tam właśnie obrzuciliśmy 
ich granatami. Kilku Niemców ucieka 
przez podwórze na drugie podwórko 
koło siłowni, ale tam wita ich trzecia 
grupa pod dowództwem kierowcy 
Marchla (gdyż Niemcy chcieli uciekać 
przez mur na ulicę Wójtowską, bo krat 
tam wtedy jeszcze nie było). (...)

Co się z panem stało po upadku 
Warszawy?

— Potem wraz z całą ocalałą ludno-
ścią zostałem wywieziony do Pruszko-
wa (jeszcze byłem wtedy w mundurze 
strażaka), a stamtąd do Oświęcimia; 
po dwóch zaś miesiącach do obozu 
koncentracyjnego w Litmeritz w Su-
detach (Litomierzyce). Tam też 2 maja, 
akurat w moje imieniny, obóz został 
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Okładka: 1 strona: Mieczysław Jurgielewicz, 
Edmund Burke „Do broni w szeregach AK”. Plakat 
powstał w połowie lipca 1944 r. na zlecenie 
IV Wydziału Prasowo-Wydawniczego Biura Informacji 
i Propagandy AK; rozlepiany na ulicach Warszawy 
w lipcu 1944 r. Litografia barwna, 100 x 70 cm, 
druk: Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze przy 
ul. Chmielnej. Odtworzył Stanisław Tomaszewski-
Miedza, Warszawa 1986 r.
4 strona: Stefan Bernaciński (pseudonim „Budrys” 
— syn Piotra Bernacińskiego, przedwojennego war-
townika w Wytwórni) „Nie jesteśmy sami”. Plakat 
powstał w sierpniu 1944 r. na zlecenie dowództwa 
Armii Ludowej; kolportowany na Starówce, na terenie 
północnej Warszawy, pewna ilość na Woli. Litografia 
barwna, 100x70 cm, sygn.: Budrys druk: Zakłady 
Litograficzne Bolesława Wirtza przy ul. Długiej. 
Replika, Warszawa 1986 r.
Reprodukcje i opisy pochodzą z wydawnictwa 
„Plakaty Powstańczej Warszawy”, KAW 1989 r.
Winieta: na podst. kaligrafii Zygmunta Niecieckiego 
opracował Tomasz Turek.

rozpuszczony, no i tak częściowo 
koleją, a przeważnie na piechotę, 
dotarłem gdzieś pod koniec maja na 
spalone zgliszcza swego mieszkania 
na Freta. (...)

— Warszawę zburzoną i spaloną, 
a przede wszystkim Starówkę, zna-
łem sprzed wyjścia z Warszawy, ale 
po powrocie widok jej był przerażają-
cy. Nie można było poznać, którędy 
biegną ulice, a one znane mi przecież 
były od urodzenia, gdyż tu się wycho-
wałem. Chodziło się po gruzach na 
wysokości I i II piętra, okropny zaduch 
spalenizny i rozkładających się ciał 
był nie do zniesienia. Wróciłem jesz-
cze w obozowych pasiakach. Pierw-
sze kroki skierowałem na Sanguszki, 
stał tu okazały, pokiereszowany jak 
sito, z powyrywanymi piętrami, po-
dobny do ruin starego zamczyska 
— wrak naszego zakładu. Krzątało 
się tu już kilkanaście osób z Mecha-
nicznego, sporo maszynistów i innych 
ludzi; odgrzebywali spod zwałów 

betonowych belek i gruzów maszyny, 
naprawiali i łatali ocalałe sale produk-
cyjne. Wprawiało się szyby, wynosiło 
gruz, pracując jedynie za wyżywienie, 
za tzw. zupę.

(...) Zostałem wkrótce oddelegowa-
ny do Łodzi i tam zacząłem pracować 
w dawnej drukarni Kotkowskiego przy 
produkcji znaków wodnych, którą to 
produkcję odtworzyłem i tak ciągnę 
do tej pory. Pracowałem wraz z kie-
rownikiem Kleczewskim, Brandtem, 
Moczydłowskim i Kozakowskim przy 
opracowaniu i wypuszczeniu pierwsze-
go banknotu 1000-złotowego.

(...) były to czasy twarde, ale wtedy 
żyło się bardzo mocno i intensywnie, 
dlatego te wspomnienia są tak żywe, 
jakby działo się to niedawno. A to upły-
nęło już 25 lat i wszystko jest przecież 
takie odległe (...).

Z Zygmuntem Niecieckim 
rozmawiał Jerzy Pawłowski,

„Życie Wytwórni” nr 1 (173), 
1 stycznia 1970 r.

Polacy to naród niepoprawnych marzycieli

Otóż i ja w czasie Powstania (ciągle 
niewyspany) miałem bardzo piękny sen:

... że gdzieś tak z przewężenia ulicy 
Długiej (tj. okolicy pałacu Pod Czterema 
Wiatrami) z gigantycznego otworu wiel-
kiej rury (którą z nieba obsługiwał wielkim 
kołem sam Tadeusz Kościuszko) zaczął 
wylewać się gorący, czarny, pieprzowy 
kisiel i pędząc olbrzymią lawą, wypełniał 
uliczki Starówki do wysokości 3. piętra.

Po drodze gasił syczące pożary 
i zdążając ul. Mostową i Sanguszkami, 
dudniąc, spychał wrogów wraz z czoł-
gami i armatami, topiąc ich w Wiśle.

Dziwny sen, ale jaki praktyczny.
Na zakończenie pragnę przytoczyć 

satyryczne słowa do znanego Poloneza 
Kościuszki, jaki krążył w XIX wieku

„Patrz Kościuszko na nas z nieba
raz Polak skandował,
a Kościuszko spojrzał
i się zwomitował”.
Zygmunt Nieciecki, lipiec 2004 r.

Juliusz Kulesza — „Kwatera” (1959) Rysunek z cyklu  „Powstanie  Warszawskie”
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Nieznane zdjęcia z Powstania

Wyjątkowy
album
Do redakcji trafił niezwykły album zdjęć 
z Powstania Warszawskiego. Wśród 212 
niepublikowanych dotychczas fotografii 
12 pokazuje PWPW jej bezpośrednie 
sąsiedztwo.

Nie znamy losów albumu — wszyst-
ko, co można o nim powiedzieć, wiemy 
z ze zdjęć i ich nielicznych opisów. 
Tuż po wojnie przygotował go Adam 
Tomiak dla zaginionego syna Edwarda. 
Nie wiedział, że Edward Tomiak już nie 
żyje. Z doklejonego na końcu albumu 
dokumentu wynika, że zmarł w 1945 
r. w obozie koncentracyjnym w Melku 
w Austrii. Data na odpisie poświad-

czającym śmierć wskazuje, że ojciec 
dowiedział się o tym w roku 1956.

Album jest zatytułowany: „Powstanie 
Warszawskie. Zdjęcia dokumentalne”. 
Wbrew tytułowi — jak stwierdzili Juliusz 
Kulesza oraz Zygmunt Walkowski — za-
wiera także zdjęcia zniszczonej Warsza-
wy wykonane tuż po wojnie. Wynika 
z tego, że powstawał przez przynajmniej 
dwa lata, gdy ojciec czekał na powrót 
syna, i został ukończony najwcześniej 
w 1946 roku. Autorem większości foto-
grafii jest Edward Tomiak. Zdjęcia po-
wojenne wykonał najprawdopodobniej 
Adam Tomiak, chcąc uzupełnić dzieło 
syna i złożyć mu tę całość w prezencie. 
Odbitki (większość w formacie ok. 4x5,5 

cm) pożółkły, wiele nosi ślady zniszcze-
nia negatywu, część jest nieostrych.

Pierwsze trzy zdjęcia przedsta-
wiają sylwetkę Edwarda Tomiaka: 
autoportret z okresu Powstania, 
młodego chłopca przed namiotem 
i mężczyznę przy maszynie drukar-
skiej, na której odbywa się właśnie 
druk gazet. Dwa pochodzą więc 
z okresu przedwojennego.

Pozostałe zdjęcia z albumu ukazują 
widok niszczonej Warszawy. Często 
są to puste ulice i ruiny domów, na in-

Karta tytułowa albumu
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nych widzimy walczących i budujących 
barykady powstańców, płonące okna 
kamienic. Wiele ujęć jest podobnych, 
kilka takich samych, niektóre odbitki 
przez pomyłkę wykonane w lustrzanym 
odbiciu. Kilka ukazuje różne fazy nisz-
czenia tych samych zabudowań.

Album podzielony jest na cztery 
części. Na większości fotografii pierw-
szej części — „Zagłada miasta” — nie 
ma ludzi. To głównie ujęcia statyczne 
Warszawy, które były wykonane jak-
by „pomiędzy” — pomiędzy jednym 
etapem zniszczenia a następnym. Po-
między wystrzałami, w chwili przerwy 
w wymianie ognia z wrogiem. Kolejna 
część „Na barykadach — życie miasta 
ruin” ukazuje powstańcze dni — pod-
czas budowy i obrony barykad, walk w 
kamienicach, brania jeńców, i w chwi-

lach wolnych. „Ataki z powietrza” to kil-
ka zdjęć pokazujących naloty samolo-
tów wykonane z ziemi. Ostatnia część 
— „Z dymem pożarów” — to kilkanaście 
fotografii ukazujących płonące bądź 
ostrzeliwane domy. Wszystkie są ręcz-
nie zabarwione na czerwono.

Juliusz Kulesza, wraz z Zygmuntem 
Walkowskim, rozpoznali 12 zdjęć do-
tyczących PWPW i jej bezpośredniego 
sąsiedztwa. Oni też określili, że wszyst-
kie ze zidentyfikowanych fotografii tego 
zbioru obrazują północny Muranów i no-
womiejską część Starówki (kompleks 
Jana Bożego, ulice: Freta, wschodnią 
część Długiej, pl. Krasińskich itd.).

Żadne ze zdjęć z tego albumu nie by-
ło nigdy publikowane. Można przypusz-
czać, że był on w posiadaniu rodziny 
Tomiaków do śmierci Janiny Maris-To-

Zygmunt Walkowski (ur. w 1936 r. w Warszawie) jest 
ikonografem Powstania Warszawskiego, autorytetem 
w dziedzinie zdjęć z tamtego okresu. Pracował dla 
licznych instytucji muzealnych i brał udział w pra-
cach nad przygotowaniem wielu wydawnictw nauko-
wych traktujących o Powstaniu. Związany z Muzeum 
Powstania Warszawskiego

miak, byłej sanitariuszki powstańczej, 
prawdopodobnie synowej Adama To-
miaka. Później być może został wyrzu-
cony bądź — co mniej prawdopodobne 
— sprzedany. W każdym razie trafił na 
„pchli targ”, gdzie odnalazł go Jerzy 
Morgulec, filokartysta, dzięki którego 
uprzejmości możemy opisać to niezwy-
kłe znalezisko i zaprezentować kilka 
zamieszczonych w nim zdjęć.

Tomasz Turek

Zdjęcie nr 32. Wylot ul. Zakroczymskiej, widziany od barykady przy PWPW (z prawej gmach PWPW, z lewej dom nr 17).
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Czerwona zaraza

Czekamy ciebie — czerwona zarazo
Byś wybawiła nas od czarnej śmierci
Byś nam, Kraj przedtem rozdarłszy na części
Była zbawieniem — witanym z odrazą.

Czekamy ciebie — ty potęgo tłumu
Zbydlęciałego pod twych rządów knutem
Czekamy ciebie, byś nas gniotła butem
Swego zalewu i haseł poszumem.

Czekamy ciebie, nasz odwieczny wrogu —
Morderco krwawy tłumów naszych braci,
Czekamy ciebie — nie żeby ci płacić
Lecz chlebem witać na zburzonym progu...

Żebyś ty wiedział — nienawistny zbawco —
Jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
I jak bezsilnie zaciskamy ręce
Pomocy prosząc — podstępny oprawco,

Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli
Nas — dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej
Skuwać w kajdany łaski twej przeklętej
Cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli...

Żebyś ty wiedział naszych dziadów kacie
Sybiryjskich więzień ponura legendo
Jak twoją dobroć kląć tu wszyscy będą
Wszyscy Słowianie — wszyscy twoi bracia.

Legła twa armia zwycięska, czerwona
U stóp, łun jasnych płonącej Warszawy
I ścierwią duszę syci bólem krwawym
Garstki szaleńców, co na gruzach kona...

Czekamy ciebie — nie dla nas żołnierzy
Dla naszych rannych — mamy ich tysiące
I dzieci tu są i matki karmiące,
I po piwnicach zaraza się szerzy...

Miesiąc już mija od powstania chwili
Łudzisz nas czasem dział twoich łomotem
Wiedząc, jak ciężko będzie znowu potem
Powiedzieć sobie, że znów z nas zakpili,

Czekamy ciebie — Ty zwlekasz i zwlekasz
Ty się nas boisz — i my wiemy o tem
Chcesz, byśmy wszyscy tu legli pokotem
Naszej zagłady pod Warszawą czekasz.

Nic nam nie zrobisz — masz prawo wybierać
Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić
Lub czekać dalej i śmierci zostawić
Śmierć nie jest straszna — umiemy umierać

Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa się Polska — Zwycięska narodzi
I po tej ziemi nie ty będziesz chodzić
Czerwony władco rozbestwionej siły.

[Warszawa, 26 sierpnia 1944 r.]




