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Program obchodów
65. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego
Warszawa 2009
30 lipca (czwartek)

Godz. 11 – Uroczystości przy Kamieniu „Żołnierzom Żywiciela”, park im. •	
Żołnierzy „Żywiciela” przy ul. Ks. J. Popiełuszki
Godz. 18 – Powitanie kombatantów przez prezydenta m.st. Warszawy •	
Hannę Gronkiewicz-Waltz, Koncert „Zakazane piosenki”, dziedziniec 
ratusza, pl. Bankowy 3/5 (wejście z zaproszeniem)

31 lipca (piątek)
Godz. 10 – Uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Zamek •	
Królewski, Sala Balowa
Godz. 18 – Uroczysta polowa msza święta przy pomniku Powstania •	
Warszawskiego, plac Krasińskich
Godz. 19.15 – Uroczysty Apel Poległych przy pomniku Powstania •	
Warszawskiego, plac Krasińskich
Godz. 20 – Koncert oratorium „Pamiętnik z powstania warszawskiego” •	
na podstawie książki Mirona Białoszewskiego, plac Krasińskich

1 sierpnia (sobota)
Godz.10 – Uroczystości przy pomniku „Mokotów Walczący – 1944”, •	
inscenizacja „Marsz Mokotowa”, park im. Generała Orlicza-Dreszera 
(przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej)
Godz. 12 – Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed •	
Grobem Nieznanego Żołnierza. Uroczystość składania wieńcow plac 
Piłsudskiego
Godz. 13.30 – Złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Stefana •	
Roweckiego „Grota”, róg ul. Chopina i Al. Ujazdowskich
Godz. 14 – Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa •	
Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska
Godz. 17 – Godzina „W”- oddanie hołdu powstańcom, pomnik Gloria •	
Victis, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Godz. 19 – Uroczystości przy pomniku Polegli Niepokonani, modlitwa •	
ekumeniczna, Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli
Godz. 21 – Uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego, ul. •	
Bartycka
Godz. 21 – „(Nie)zakazane piosenki” – wspólne śpiewanie piosenek •	
powstańczych, pl. Piłsudskiego
Godz. 24 – Widowisko historyczne „Zawiadamiamy was, że żyjemy”, •	
Muzeum Powstania Warszawskiego

2 sierpnia (niedziela)
Godz. 10 – Spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem •	
Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, prezydentem 
m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz oraz z władzami Miasta 
Stołecznego Warszawy. 
Uroczystość nadania odznaczeń państwowych przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, park Wolności, Muzeum Powstania 
Warszawskiego (wejście z zaproszeniem)
Godz. 13 – „Masa powstańcza” na otwarcie 66. Tour de Pologne, start •	
na Placu Trzech Krzyży
Godz. 18 – Msza święta dla warszawiaków i harcerzy, park Wolności, •	
Muzeum Powstania Warszawskiego.

3 sierpnia (poniedziałek)
Godz. 11.15 – uroczystości obchodów rocznicy Powstania •	
Warszawskiego na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki

8 sierpnia (sobota)
Godz. 12 – „Twoja klisza z Powstania” – fotograficzna gra miejska•	
Godz. 17 – 19 – „Masa na Powstanie” – rajd rowerowy ulicami •	
Warszawy szlakiem bojowym Zgrupowania „Radosław”
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Zapraszamy na uroczystości powstańcze 
w Wytwórni
W najbliższy poniedziałek 3 sierpnia o godzinie 11.15 na terenie PWPW S.A. 
odbędą się uroczystości obchodów 65. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Wśród zaproszonych gości nie zabraknie członków powstańczej grupy PWB/17/S, którzy w sierpniu 1944 r. zdobyli 
budynek Wytwórni i bronili go.
Przypomnijmy, że PWPW była najdalej wysuniętym na północ bastionem powstańczej Warszawy odpierającym ataki 
hitlerowców od 2 do 28 sierpnia.
Podczas uroczystości grupa pracowników Wytwórni przedstawi krótką inscenizację prezentującą wspomnienia 
uczestników sierpniowych walk w Wytwórni.
Na poniedziałkową imprezę zapraszamy przedstawicieli załogi naszej firmy. Obchody odbędą się przy głównym 
wejściu od strony ul. Sanguszki. Liczymy na Państwa obecność.
„Reduta PWPW 1944” w fotografii
Od piątku 31 lipca na parkanie okalającym gmach PWPW przy ul. Sanguszki już po raz czwarty zaprezentujemy 
zdjęcia z Powstania Warszawskiego. Na 10 dużych planszach można będzie obejrzeć historyczne zdjęcia ukazujące 
walki o PWPW w sierpniu 1944 r. i powstałe zniszczenia. Na pięciu dodatkowych wymieniono nazwiska wszystkich 
znanych członków PWB/17/S i krótką historię ich działania.
Plansze będą umieszczone na zabytkowym parkanie gmachu, w pobliżu miejsc, gdzie podczas Powstania toczyły się 
walki. Wszystkie zawierają opisy. Wystawa została opracowana merytorycznie i graficznie w 2006 r. przez Tomasza 
Turka z redakcji „ŻW” na podstawie publikacji Juliusza Kuleszy. Ekspozycję będzie można oglądać do końca sierpnia.

Redakcja
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Powstanie Warszawskie odcisnęło silne 
piętno w dziejach naszej Ojczyzny. 
Kolejna rocznica jego wybuchu jest 
doskonałą okazją do przypomnienia 
historycznego kontekstu tego 
wydarzenia.

Z okien budynków PWPW S.A. od 
strony ulicy Wójtowskiej doskonale widać 
pejzaż Starego i Nowego Miasta, las śród-
miejskich wieżowców i tonącą w zieleni 
Wisłę podzieloną mostami. Widok ten 
wart jest pędzla Canaletta. Obszar war-
szawskiej Starówki zamykają dwa ogrom-
ne budynki: od południa Zamek Królew-
ski, zaś od północy bryła PWPW S.A.

Parcelę, na której usytuowano Wy-
twórnię, wcześniej zajmowały rozle-
głe łąki. Przez długi czas terenu tego 
nie można było zabudować pozostawał 
pusty, po wybudowaniu w niedalekiej 
okolicy Cytadeli warszawskiej. Były 
to reperkusje Powstania Listopadowe-
go (1831 r.). Rosjanie nie chcieli mieć 
żadnych przeszkód architektonicznych 
w razie ewentualnego ostrzału artyleryj-
skiego warszawskiej Starówki w przy-
padku kolejnego powstania Polaków 
przeciw „prawowitej” władzy rosyjskich 
carów.

Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę decyzja lokalizacji Państwowych 
Zakładów Graficznych na działce przy 
ul. Sanguszki była oczywista z uwagi 

na świetne usytuowanie niezabudowa-
nego terenu.

Powstanie zbrojne, którego obawiała 
się carska Rosja, a które wymagałoby 
użycia artylerii, nie wybuchło. Sto lat 
później wybuchło jednak powstanie, 
które zostało stłumione z użyciem bro-
ni, której Rosjanie w XIX wieku nawet 
nie mogli sobie wyobrazić.

Początek zimnej wojny
Powstanie Warszawskie, które było naj-
większą miejską bitwą podczas II wojny 
światowej, wybuchło, kiedy Polska – 
pierwszy sojusznik zachodnich aliantów 
w walce przeciwko Niemcom – była już 
przypisana do rosyjskiej strefy wpływów 
po konferencji w Teheranie.

Co to znaczy być w rosyjskiej stre-
fie wpływów? Pytanie ciągle aktualne, 
na które mogą odpowiedzieć Gruzini 
z miasta Gori, których 2 tys. zginęło 
w ciągu kilkunastu minut w czasie wojny 
rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. podczas 
rosyjskiego nalotu. Trzeba mieć ogrom-
ną siłę, żeby nie znaleźć się w czyjejś 
strefie wpływów. W przeciwnym razie 
można spodziewać się ataku lotniczego 
lub rakietowego.

W 2009 r. łatwo oceniać sens Po-
wstania Warszawskiego, kiedy zna się 
fakty historyczne. Ale jak można było 
ocenić decyzję o godzinie „W”, tj. o go-
dzinie „Wolności”, w ostatnich dniach 
lipca 1944 r.?

Przypomnijmy, że terror niemiecki 
to było nieopisane barbarzyństwo. Do-
piero w połowie lutego 1944 r. Niemcy 
skończyli masowe rozstrzeliwanie Pola-
ków, które było odpowiedzią na zabój-
stwo SS-Brigadeführera policji Franza 
Kutschery w Alejach Ujazdowskich. 
Ilu łącznie Polaków zostało rozstrzela-
nych, ilu zamęczonych? Żaden historyk 
nie odpowie na te pytania. Niemieckie 
rozporządzenia okupacyjne pozwalały 
na miejscu rozstrzelać każdego podej-
rzanego. Życie Polaka nie miało dla 
Niemców żadnej wartości.

Pod koniec lipca 1944 r. pierwszy 
front białoruski podszedł na przed-
moście Warszawy. PKWN w Lublinie 
oskarżał Armię Krajową o bierność, 
a wręcz o tchórzostwo w walce z Niem-
cami. Radio Moskwa nawoływało do 
powstania przeciwko Niemcom. Armia 
Czerwona nie tylko rozbrajała, ale aresz-
towała, rozstrzeliwała i starym „zwycza-
jem” deportowała w głąb Rosji żołnierzy 
AK lub po prostu każdego podejrzanego 
(tak, jak robili to Niemcy).

Wśród polskich „moskiewskich” 
komunistów nierzadko pojawiały się 
postulaty utworzenia Polskiej Repu-
bliki Radzieckiej. W 1944 roku do-
kładnie pamiętano, iż 24 lata wcześniej 
w 1920 r. również w lipcu Tymczasowy 
Rewolucyjny Rząd Polski z Feliksem 
Dzierżyńskim jako przyszłym szefem 
rządu w Białymstoku planował utwo-

Rok 2009, widok na Nowe i Stare M
iasto od strony ul. W

ójtowskiej. Fot. Artur Tkaczyk.

Powstanie Warszawskie

Nasze dziedzictwo
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rzenie polskiej radzieckiej republiki. 
Historia powtarzała się.

Zachodni alianci bali się, że może 
dojść do separatystycznego pokoju po-
między Sowietami i Niemcami, którzy 
tak niedawno, bo w latach 1939 -41 byli 
sojusznikami politycznymi w podbija-
niu Europy. W globalnej grze zachod-
nich aliantów Polska niewiele się liczy-
ła. Właśnie dlatego w czasie Powstania 
Warszawskiego Sowieci mogli robić to, 
co chcieli. W ich interesie politycznym 
było zniszczenie Podziemnego Państwa 
Polskiego i AK. Mieli już przecież swo-
ich polskich sojuszników wyszkolonych 
w szkołach Kominternu. Stalinowi za-
leżało, żeby AK przegrała w Warszawie, 
a Armia Czerwona była witana w Polsce 
jak gospodarz we własnym kraju. Wła-
dzę na wyzwolonych ziemiach polskich 
już sprawowała NKWD.

Podział Europy na wschodnią, pod-
porządkowaną ZSRR i zachodnią, zjed-
noczoną pod dominacją USA, był już 
gotowy.

Tymczasem pokolenie międzywo-
jenne jak żadne inne kochało swój kraj. 
Było dumne z Państwa Polskiego. Nikt 
nie mówił współczesnym zwyczajem 
„ten kraj”, utrzymując językowy dy-
stans emocjonalny do swojej Ojczy-
zny. Pokolenie to jako pierwsze uro-
dzone w niepodległej Polsce wstydziło 
się braku zaangażowania w patriotycz-
ne sprawy.

Widok na miasto, którego miało nie być

Piękny widok rozpościerający się dziś 
z okien PWPW S.A. jest zwycięstwem 
polskiego ducha narodowego, wręcz 
nadludzkiej siły włożonej w odbudowie 
zburzonego miasta.

Po kapitulacji Powstania Niem-
cy najpierw z niemiecką dokładno-
ścią okradli Warszawę ze wszystkich 
wartościowych rzeczy (z mebli, metali 
szlachetnych, maszyn) i wywieźli do 
Rzeszy. Potem dokładnie zburzyli to, 
co jeszcze pozostało po bombardowa-
niach podczas Powstania. Doszczętnie 
zburzyli Zamek Królewski. Na jego 
miejscu miała powstać hala ludowa – 
centrum nowego germańskiego miasta. 
Miasta zaplanowanego na 40 tysięcy 
mieszkańców. 

W Warszawie zginęło ponad 200 tys. 
Powstańców i cywilnych mieszkańców. 
Reszta, która przeżyła, została wypę-
dzona z miasta, aby nie było świadków 
kradzieży i barbarzyńskiego burzenia. 
Dzisiejszy widok godny pędzla Cana-
letta jest zwycięstwem nas wszystkich, 
dla których poczucie polskości jest toż-
samością życia.

Miejsce śmierci
Każdy metr warszawskiej Starówki 
nosi ślady śmierci, bólu i heroicznej 
walki podjętej w obronie wolności 
i godności niepodległego narodu. To 

swoisty cmentarz, na którym nie leżą 
już zwłoki. Pokonani w walce, opusz-
czeni przez sojuszników, zdradzeni 
obłudnie przez swoich przyszłych wy-
zwolicieli, jeszcze żyjący Powstańcy 
Warszawscy doczekali się takiego oto 
zakończenia.

W 1947 r. państwo pruskie, głów-
na antypolska siła polityczna w Rze-
szy Niemieckiej, zostało rozwiązane. 
Polska granica zachodnia powróciła 
do granicy z testamentu króla Bolesła-
wa Krzywoustego z 1138 r. na Odrę 
i Nysę Łużycką. W 1991 r. rozpadł się 
Związek Radziecki. A po 60 latach od 
sierpniowych wydarzeń otwarte zosta-
ło w Warszawie Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

Panie i Panowie ! Na widok Powstań-
ców Warszawskich zdejmijmy czapki 
z głów i oddajmy im honor za to, co 
dla nas zrobili. I przestańmy wreszcie 
mówić „ten kraj” o swojej Ojczyźnie, 
za którą życie oddało ponad 200 tys. 
mieszkańców Warszawy.

Starajmy się dobrze pracować dla sie-
bie i dla Polski, bo to najlepszy sposób, 
aby już nigdy nie znaleźć się w czyjej-
kolwiek strefie wpływów.

***
Gdyby w sierpniu 2009 r. na two-

ją ulicę wjechał czołg i lufę wycelował 
w twój dom, co byś zrobił?

Krzysztof Seroczyński

Rok 1945, zrujnowane budynki na Starym
 M

ieście. Fot. W
acław Żdżarski.

Zdjęcie z zasobów Narodowego Archiwum
 Cyfrowego, www.nac.gov.pl
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dany przez Solidarność Małopolska 
w 1985 r. W tym samym roku opubli-
kowane zostały również przez Pocztę 
Homo Homini Solidarność Małopol-
ska 2 bloczki prezentujące dowódców 
Armii Krajowej. Są one sygnowane 
datą, jednakże trudno ustalić dokład-
ny ich nakład.

1 sierpnia 2009 r. – 65. rocznica wy-
buchu Powstania Warszawskiego – to 
data bardzo ważna dla wielu pokoleń 
mieszkańców Warszawy, a szczególnie 
dla uczestników tamtych wydarzeń. Od 
kilkunastu już lat dzień ten obchodzony 
jest bardzo uroczyście, jednak nie za-
wsze tak było. W czasach tzw. realnego 
socjalizmu tematyka polskich zrywów 
niepodległościowych, w tym Powstania 
Warszawskiego, traktowana była często 
w skrajnie nieprzychylny sposób.

Liczyła się idea, a nie jakość
Znaczki podziemnej poczty wydawane 
były w latach 1982-90. Szacunkowe da-
ne wskazują na wydanie ponad 30 tysię-
cy znaczków w tym okresie. Początków 
ich powstania należy szukać w obozach 
internowania.

Znaczki produkowane w tamtych 
czasach miały słabą jakość, drukowane 
na zwykłym papierze były zazwyczaj jed-
nobarwne. Następnie druk tych znacz-
ków przejęły drukarnie podziemnych 
struktur. Znaczki były „emitowane” 
i kolportowane w tysiącach egzemplarzy 
przez podziemne poczty „Solidarności", 
Konfederacji Polski Niepodległej, Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów, Soli-
darności Walczącej i innych organizacji. 
Z biegiem czasu ich jakość poprawiała 
się. Pojawiało się wiele kolorów, ząbko-
wania, lepszy papier.

Im starsze znaczki, tym trudniej 
ustalić precyzyjną datę ich wydania. 
Za jeden z najstarszych walorów doty-
czących tematyki powstańczej możemy 
z pewnością przyjąć bloczek wydany 
przez MKS w Nowej Hucie z okazji 
40. rocznicy Powstania Warszawskie-
go prezentujący fragmenty walk ulicz-
nych. Kolejny to bloczek prezentujący 
sceny dotyczące Powstania Warszaw-
skiego w 3 odmianach barwnych wy-

Wielość tematów

Tak samo trudno ustalić „skalę wydaw-
niczą” pozostałych znaczków o tematy-
ce powstańczej. Znajdziemy wśród nich 
wizerunki odznak oddziałów Armii 
Krajowej uczestniczących w powstań-
czym zrywie, wizerunki polskiego go-

Filatelistyka „podziemna”

Powstanie Warszawskie 
na znaczkach opozycji
W nieodległych czasach stanu wojennego przypomnieniem ważnych dat w historii były nieoficjalne wydawnictwa, a wśród 
nich „znaczki pocztowe”. Był to fenomen na skalę nieomal światową.
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dła, symbol Polski Walczącej, wizerunki 
dowódców Powstania Warszawskiego 
oraz fragmentów walk ulicznych.

Poczta Solidarność wydała zdecydo-
wanie najwięcej tych walorów: 2 bloki 
z odznaczeniami wojennymi, 11 znacz-
ków z odznakami oddziałów powstań-
czych, 4 znaczki plakat Powstania War-
szawskiego, 2 bloczki z wizerunkiem 
ruin Warszawy, 2 znaczki z wizerun-
kiem małego powstańca, 1 bloczek 
z wizerunkiem powstańca z serii Polskie 
Miesiące. Poczta Solidarność Walcząca 
wydała 3 znaczki w różnych odmianach 
barwnych z kotwicą Polska Walcząca. 
Poczta Niezłomni 8 znaczków z odzna-
kami oddziałów powstańczych. Poczta 

Podziemna NSZZ Solidarność w Nowej 
Hucie bloczek poświęcony żołnierzom 
Armii Krajowej prezentujący kotwicę 
i postać powstańca. Poczta Konfedera-
cji Polski Niepodległej serię z polskim 
godłem tzw. Orzeł w koronie, a wśród 
niej jeden znaczek poświęcony „Akcji 
Burza”.

Podziemny znaczek podarowany naszej 
Izbie Muzealnej przez kolekcjonera 
Zbigniewa Kowalewskiego.

Widniejąca na nim postać powstańca 
szczególnie często pokazywana 
w albumach publikujących zdjęcia z tego 
okresu; rzadko jest podpisywana imieniem 
i nazwiskiem. To sylwetka Romana Marchla 
– „Roma” – znanego obrońcy PWPW.

Roman Marchel – „Rom”
Urodził się 25 maja1915 r. w Warszawie. 
Był mechanikiem samochodowym. Przed 
II wojną światową należał do Związku 
Strzeleckiego. Służbę wojskową odbył 
jako kapral l plutonu artylerii najcięższej. 
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 
jako ochotnik – uczestniczył w walkach na 
Lubelszczyźnie.

Podczas okupacji pracował jako kierowca 
w Mennicy Warszawskiej, od lutego 1940 r. 
w PWPW. W konspiracji od początku 1940 r. 
(ZWZ/AK). Jako członek samodzielnej 
grupy PWB/17/S (Podziemna Wytwórnia 
Banknotów) zajmował się przewozem 
broni i papieru banknotowego dla potrzeb 
AK. W Powstaniu Warszawskim zdobywał, 
a następnie bronił PWPW jako dowódca 
drużyny broniącej placówki w domu 
mieszkalnym przy ul. Rybaki 35.

24 sierpnia 1944 r. został ranny, po upadku 
Starego Miasta przeszedł przez obóz 
w Pruszkowie. Stamtąd został wywieziony 
na Kielecczyznę. Po wojnie powrócił do 
pracy w PWPW. Później był kierownikiem 
zaopatrzenia w Zakładach Budownictwa 
Miejskiego.

Od 1982 był wiceprzewodniczącym 
środowiska byłych żołnierzy zgrupowania 
AK „Róg”. Zmarł 18 maja 1984 r. Został 
odznaczony m.in.: Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, 
srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym.

(opr. na podst.: J. Kulesza „Sierpień przez całe życie”)

Na zbożny cel

Dochód ze sprzedaży znaczków prze-
znaczony był na utrzymanie podziem-
nych struktur organizacji niepodległo-
ściowych. Tak więc można powiedzieć, 
że tematyka Powstania Warszawskie-
go przyniosła kolejny, tym razem wy-
mierny, efekt w postaci dofinansowania 

niezależnej działalności. W 1989 roku 
Polska odzyskała tak upragnioną przez 
Powstańców wolność i niepodległość. 
A znaczki pozostają do dziś ważnym 
i pouczającym, choć ulotnym fragmen-
tem polskiej historii. Przypomnieć więc 
należy kilka charakterystycznych walo-
rów z tamtej epoki.

Jacek Wolski
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O powstańczych przeżyciach 
opowiadają ostatni żyjący członkowie 
Podziemnej Wytwórni Banknotów 17/S, 
którzy w sierpniu 1944 r. walczyli 
w PWPW.

Krystyna Nowacka 
-Wróblewska

„Kinga”,
ur. 1921 r.

W 1939 r. skończyłam 18 lat, dopiero 
wchodziłam w dorosłość. Przed wojną 
jeszcze chodziłam do szkoły. W 1940 r. 
rozpoczęłam pracę w Wytwórni, w pa-
pierni przy al. Niepodległości. W Po-
wstaniu dostałam przydział na San-
guszki. Wcześniej też działałam w pod-
ziemiu.

Książki, które przywozili do nas 
Niemcy do przemiału, staraliśmy się 
ukryć i wynieść z Wytwórni, były to 
utwory Mickiewicza, Sienkiewicza, róż-
nych polskich poetów. Poza tym chłop-
cy wynosili od nas masę papierniczą, 
w bańkach na mleko, żeby wyrabiać 
papier w podziemnej papierni.

Codziennie komunia
Na Sanguszki trafiłam już 26 lipca, kil-
ka dni przed rozpoczęciem Powstania. 
Siedzieliśmy w podziemiach, a nad na-
mi chodzili uzbrojeni Niemcy. Było ich 
ok. 40, a nas była gromadka. A potem 

Krwawa charakteryzacja

Pod koniec sierpnia wynieśli mnie z Wy-
twórni razem z trzema innymi rannymi, 
a reszta rannych zginęła z dr Petrynow-
ską w podziemiach. Do końca Powstania 
ukrywalismy się w stacji obsługi Fiata 
przy Zakroczymskiej. Pamiętam, jak 
przyszli do mnie koledzy i prosili, żebym 
poszła z nimi kanałami do Śródmieścia. 
Ale powiedziałam, że nie dam rady.

Po upadku Powstania trafiłam do  
obozu przejściowego w Pruszkowie. 
Dzięki temu, że siostra znała tam róż-
nych lekarzy, to starali się tak nas ucha-
rakteryzować, żeby wyglądało, że obie 
jesteśmy ciężko ranne, żeby tylko rato-
wać nas od obozu. Stamtąd trafiłam do 
szpitala w Podkowie Leśnej.

Nie mam prawa nic mówić, ale wy-
daje mi się, że my powstańcy mieli-
śmy zbyt mało amunicji w porównaniu 
z uzbrojeniem Niemców. Ale dzięki nam 
dziś mamy to, co mamy, choć myśmy 
oczywiście chcieli czegoś innego.

Jerzy Kucharski

„Gryf”
ur. 1927 r.
W 1939 r. miałem zaledwie 12 lat. Pod-
czas okupacji chodziłem jeszcze do szko-
ły. Mieszkaliśmy przy ul. Świętokrzyskiej 
pod 12, tam gdzie dziś mieści się Mini-
sterstwo Finansów. Mój ojciec pracował 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 

PWB/17/S

Wytwórnia
pod piekielnym ostrzałem

zaczęło się Powstanie. Były momen-
ty straszne, przykre. Były momenty 
przyjemne, kiedy śmialiśmy się, żar-
towaliśmy. Często przychodzili do nas 
ojcowie jezuici.

Pamiętam absolutorium i komu-
nie udzielane nam przez księży prawie 
codziennie w razie nagłej śmierci. Ja-
ko łączniczka często wychodziłam na 
miasto z meldunkami.

Cały czas dręczyły nas uderzenia 
z ciężkich wyrzutni rakietowych zwa-
nych „krowami” lub „szafami”, z uwa-
gi na charakterystyczny dźwięk star-
tujących pocisków. „Krowy” miotały 
rakietowe pociski burzące i zapalają-
ce. Ostrzał zaczynały pociski burzące, 
które zabijały samą siłą podmuchu. 
Ludzie znajdujący się w polu rażenia 
pocisków zapalających zamieniali się 
w „żywe pochodnie”, oblepione mie-
szanką zapalającą.

Pod koniec Powstania byłam ranna. 
Miałam wstrząśnienie mózgu, własnie 
po uderzeniu jednego z takich pocisków. 
Na szczęście była ze mną moja siostra, 
która wcześniej pracowała w ratuszu 
i 6 sierpnia razem z innymi pracowni-
kami, wśród których był również chi-
rur, skryła się w Wytwórni. Siostra była 
wykwalifikowaną pielęgniarką i zajęła 
się mną po wypadku.

Mieliśmy na Sanguszki wspania-
le zaopatrzone magazyny niemieckie, 
w których zgromadzono ogromne za-
pasy jedzenia. Zaopatrywało się w nich 
całe Stare Miasto. Były tam suszone 
ziemniaki, wina, czekolady i wszystko, 
co kto chciał. Całymi dniami i nocami 
nie spaliśmy, więc jedliśmy czekolady 
kofeinowe. Pod tym względem było 
nieźle.

Najgorsze były bombardowania z gó-
ry – lokomotywy z Dworca Gdańskiego, 
a z dołu czołgi – celując między ścianą 
wytwórnianą a ziemią. A my siedzieli-
śmy w podziemiach, tam, gdzie teraz są 
magazyny, ze świadomością, że w każdej 
chwili może nas przysypać.
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Później, kiedy został przeniesiony do 
osobistej ochrony prezydenta Mościc-
kiego, przeprowadziliśmy się na Gro-
chów. W 1939 r. tata jako bardzo rodzin-
ny człowiek, powiedział, że w związku 
z wybuchem wojny musimy się trzy-
mać blisko rodziny. W zwiazku z tym 
razem z mamą i siostrą przeniosłem się 
do babci na Zakroczymską. Tata pełnił 
służbę przy prezydencie, potem praco-
wał w komisariacie policji polskiej na 
Poznańskiej, w tzw. agenturze śledczej. 
Jednocześnie był oficerem Korpusu Bez-
pieczeństwa Armii Krajowej.

Chłopiec z karabinem
Ojciec wiedział, kiedy rozpocznie się 
Powstanie, więc 1 sierpnia zabrał mnie 
ze sobą do pracy. Miałem wtedy 16 lat. 
Ale oficer AK, któremu podlegał ojciec, 
kazał mnie odwołać do domu.

Kiedy padły pierwsze strzały, po-
stanowiłem zameldować się w sztabie 
AK na Freta. Jeszcze tego samego dnia 
ruszyłem razem z kolegami na sądy na 
pl. Krasińskich. Tam zdobyłem kara-
bin. Później walczylismy o magazyny 
na Stawkach.

2 sierpnia rankiem zaczęliśmy zdo-
bywać PWPW. Jako jedyny miałem 
karabin. Reszta miała tylko granaty, 
filipinki konspiracyjnej produkcji al-
bo pistolety.

W Wytwni walczyłem do końca 
sierpnia. Przychodzili kolejni powstańcy, 
później Zgrupowanie „Leśnik”, w któ-
rym zostałem zarejestrowany. Wanda 
Tołłoczko, zawsze mówiła, że jestem ich 
pupilem, bo byłem najmłodszy. Potem 
doszedł jeszcze jeden młody chłopak, 
Grzesio Semenowicz od „Leśnika”, któ-
ry miał 13 lat. Też syn policjanta, mój 
dobry kolega.

Suchar z pasztetem
Pamiętam sytuację, kiedy cudem unik-
nąłem śmierci. Razem z kolegami trzy-
maliśmy wartę na barykadzie od strony 
Zakroczymskiej. Był wśród nich Tadzio 
Książyk, jego ojciec był woźnym w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych. Zna-
liśmy się ze Świętokrzyskiej 12. W pew-
nym momencie podjechały do nas dwa 
niemieckie czołgi. Szybko skryliśmy się 
w specjalnym bunkrze na terenie Wy-
twórni, bo nie mieliśmy broni i czeka-
liśmy, aż odjadą. Wziąłem sobie sucha-
ra, posmarowałem pasztetem i jadłem. 
W pewnym momencie usłyszeliśmy, że 
czołgi odjeżdżają. Dowódca tej bary-
kady mówi do mnie „Jurek, skocz tam 

i zobacz, czy już odjechały”. Nie mia-
łem gdzie położyć kanapki, poprosiłem 
więc Tadzia, żeby mi ją potrzymał. A on 
zaproponował, że sam pójdzie na zwiad 
zamiast mnie. Wyszedł na barykadę 
i w tym momencie padł strzał. Okaza-
ło się, że tylko jeden czołg się wycofał, 
drugi pozostał przy nasypie. Ponieważ 
stał za blisko barykady, więc nie mógł 
w nią bezpośrednio wycelować. Strzelił 
więc w dom po prawej stronie, a odbite 
odłamki śmiertelnie ranily Tadzia.

Z Powstania do obozu
Kiedy opuszczałem Wytwórnię pod 
koniec sierpnia, wychodziliśmy przez 
Wójtowską, pod ostrzałem, wyjście uła-
twił nam przewalony mur. Na sczęście 
tylko część budynków otoczona była 
z tej strony wysokim parkanem.

Potem, już na pl. Krasińskich, nasze 
dowództwo powiedziało, że nie możemy 
się ujawniać jako żołnierze, ponieważ 
nie było jeszcze tych ustaleń kapitulacyj-
nych, podczas których uznano żołnierzy 
powstania jako regularnych żołnierzy 
armii polskiej, i nie obejmowała nas 
konwencja genewska, która gwaranto-
wała życie wziętych do niewoli.

W związku z tym udałem się z cy-
wilami do Pruszkowa, a stamtąd trafi-
łem do Oświęcimia, gdzie przeżyłem 
ok. 2 miesięcy. Potem przeniesiono 
nas do innego obozu koncentracyjne-
go do Flossenburga, gdzie zabijano ludzi 
przez ciężką pracę w kamieniołomach 
i w fabryce części do samolotów. Pra-
cowaliśmy na trzy zmiany, wyżywienie 
mieliśmy okropne - jedliśmy nać od 
buraków cukrowych, na której była go-
towana zupa i pajdkę chleba na dzień. 
A raz na tydzień dostawaliśmy boche-
nek chleba.

W amerykańskim mundurze
Nasz obóz został wyzwolony 23 kwiet-
nia przez armię amerykańską, ale ja nie 
pamiętam tego wyzwolenia, bo wcze-
śniej zachorowałem na tyfus i leżałem 
nieprzytomny.

Później Amerykanie wywieźli nas do 
kurortu niemieckiego, gdzie nas leczo-
no. Następnie dostaliśmy wiadomość, że 
obok Norymbergi utworzono  ogromny 
obóz jeniecki, na terenie którego powstał 
Polski Ośrodek Wojskowy. Zgłosiłem 
się tam.

Stworzono z nas tzw. kompanie war-
townicze. Otrzymaliśmy broń, mundu-
ry amerykańskie, na ktorych nosiliśmy 
emblematy Poland i polskiego orzełka 

na furażerce. Pilnowaliśmy olbrzymich 
magazynów, w których Amerykanie 
trzymali ogromne ilości paliwa, żywność 
dla armii i dla niemieckiej ludności cy-
wilnej. Bieda była wtedy straszna.

Pilnowaliśmy też jeńców niemiec-
kich w obozach. Były specjalne komi-
sje amerykańskie, które weryfikowały, 
czy nie było wśród nich przestępców 
wojennych.

Powrót do Polski
Kiedy w Niemczech już się wszyst-
ko ustabilizowało, zlikwidowano na-
sze kompanie wartownicze. Wróciłem 
wtedy do Polski i rozpocząłem poszu-
kiwanie rodziny.

Przyjechałem w tym amerykańskim 
mundurze, ale kazano mi zdjąć orzełka, 
który był jeszcze z koroną. Po długich 
poszukiwaniach trafiłem do mieszkania, 
w którym mieszkała moja ciotka. Pa-
miętam ten moment, kiedy otworzyła 
mi drzwi. Za ciocią stała... moja mama. 
To było dla mnie wielkie przeżycie.

Wanda Tołłoczko-Pawelska

„Wanda”
ur. 1924
Przed wojną mój ojciec był inspekto-
rem kontroli i ochrony w Wytwórni. 
Mieszkaliśmy w domu mieszkalnym 
przy ul. Rybaki. W cieniu Wytwórni 
wychowywałam się od 6. roku życia. 
Byłam bardzo zaprzyjaźniona z war-
townikami, którzy przynosili mi różne 
zwierzątka.

Potem w czasie okupacji zaczęłam 
studia medyczne na tajnym uniwersy-
tecie i w szkole Zaorskiego pod przy-
krywką szkoły sanitarnej dla pomocni-
czego personelu sanitarnego. Niemcy 
się na to godzili, bo uważali, że potem 
będziemy dla nich pracowali, że wy-
szkolą sobie pielęgniarzy. W 1943 r. już 

dokończenie na stronie 10
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A część z nas transportowała lżej ran-
nych do szpitala na Długiej, gdzie zresz-
tą większość z nich zginęła, bo potem 
była tam masakra, Niemcy wszystkich 
rozstrzelali.

Nie udało się nam już wrócić do 
Wytwórni, bo zaczęło się natarcie nie-
mieckie. Poszliśmy na Świętojerską do 
Hali Świętojerskiej. Razem z Lilką Wi-
słocką, również sanitariuszką, z którą 
byłam zaprzyjaźniona, spotkałyśmy tam 
naszych rodziców. W hali stacjonowa-
ła grupa z Wytwórni porucznika Osy. 
Próbowałyśmy dwa razy przedostać się 
z nimi do Śródmieścia kanałami, ale się 
nie udało.

Wyszłyśmy z Powstania dopiero wte-
dy, gdy już weszli Niemcy. Razem z in-
nymi przeszłyśmy przez Wolę na Dwo-
rzec Zachodni. Jechałyśmy kolejką do 
obozu w Pruszkowie. Ponieważ, był to 
taki skład z automatycznie otwierany-
mi drzwiami na każdej stacji, moi ro-
dzice, ja i Lilka uciekliśmy w Ursusie. 
Wmieszaliśmy się w tłum ludzi, którzy 
podawali jedzenie siedzącym w pociągu. 
Mieliśmy duże szczęście, bo na dachu 
pociągu byli żołnierze, którzy strzela-
li do uciekinierów z karabinów ma-
szynowych. A nam udało się przeżyć. 
Puściliśmy się pędem na przełaj, przez 
kartofliska, ugory, łąki i dotarliśmy do 
Żbikowa pod Pruszkowem do wielkie-
go gospodarstwa ogrodniczego państwa 
Hoserów. Zastaliśmy tam stojący na 
polanie ciąg stołów zastawionych jedze-
niem. Rodzina ta przyjmowała bowiem 
uciekinierów z Powstania – powstańców 
i ludność cywilną. Karmiła, zapewniała 
nocleg, cywilne ubranie.

Po wojnie
Potem dotarliśmy do Grodziska, gdzie 
pozostałam do końca wojny, pracując 
w szpitalnym laboratorium. Potem wró-
ciłam do Warszawy, skończyłam studia 
medyczne.

Kiedy ja osiadłam w Grodzisku, Lila 
przeprawiła się do swojej rodziny. Prze-
żyła wojnę, niestety, potem ciężko cho-
rowała i przedwcześnie zmarła.

Pamiętam, jak w czasie Powstania 
zgłosił się do nas młody chłopiec w peł-
nym umundurowaniu z bronią, Jurek 
Kucharski, który był bratem jednej z pra-
cownic Wytwórni. Szukał siostry. Ale jej 
już tu nie było. Zaprzyjaźniliśmy się, ra-
zem z Lilą matkowałyśmy mu. Po wojnie 
nasze drogi się rozeszły. Dopiero po stu-
diach, kiedy byłam już na stażu w klinice 
przy ul. Lindleya miałam miłe spotkanie. 

byliśmy przygotowani do wyjazdu do 
Niemiec, ale jakoś się to rozeszło i nie 
wysłali nas.

Szpital polowy w piwnicy
Po zdobyciu Wytwórni zgłosiłam się ja-
ko studentka medycyny (miałam wtedy 
20 lat) do dr Petrynowskiej i pułk. Pełki 
i zostałam zatrudniona w punkcie sani-
tarnym, przekształcony później w szpital 
polowy, który działał w podziemiach 
Wytwórni. 6 sierpnia dotarł do nas z ra-
tusza drugi lekarz kapitan Wierzbicki, 
pseud. „Judym”, który był chirurgiem. 
Dr Petrynowska oddelegowała mnie do 
niego, bo potrafiłam podawać narkozy, 
asystować przy operacjach. A dużo by-
ło takich przypadków, które mogliśmy 
załatwić na miejscu, łącznie z amputa-
cjami. Natomiast ciężkie przypadki, 
urazy klatki piersiowej, brzucha i gło-
wy, transportowałyśmy noszami przez 
kanały wykute w piwnicach domów 
wzdłuż ul. Konwiktorskiej do szpitala 
Jana Bożego.

Potem oprócz ran postrzałowych 
przybywało oparzonych od „szaf ”, 
które były wypełnione płynem zapa-
lającym. Nie miałyśmy jak ich leczyć. 
Pamiętam, jak po jednym z takich 
ataków pocisków moździerzowych 
biegła do nas od strony Wójtowskiej 
sanitariuszka z wolskich oddziałów, 
śliczna dziewczyna, Zosia, która zry-
wała z siebie palące się ubranie. Do 
nas dobiegła zupełnie goluśka, ale cała 
była poparzona w takim procencie, 
że nie udało się jej uratować i zmarła 
po kilku dniach. Potem pojawiły się 
też przypadki chorób zakaźnych. Je-
den z powstańców dostał dyzenterii 
(czerwonki). Moja matka zachorowała 
na szkarlatynę.

W Wytwórni właściwie tylko przez 
pierwszy krótki okres było względnie 
spokojnie, męczyły nas tylko ataki moź-
dzierzowe z „szaf”, ale potem rozpętało 
się piekło. Zaczęły się naloty, które po-
wtarzały się regularnie co 15 minut, od 
7 rano do zmroku.

Wynoszenie rannych
Kiedy zbliżał się koniec sierpnia, płk. 
Pełka rozkazał ewakuować z Wytwór-
ni rannych i ludność cywilną. Wtedy 
zostały już same oddziały wojskowe. 
Proponowali dr Petrynowskiej, żeby 
opuściła szpital, ale powiedziała, że 
nie może zostawić swoich pacjentów. 

dokończenie ze strony 9 Pewnego dnia koledzy powiedzieli mi, że 
ktoś przyszedł mnie odwiedzić. Patrzę, 
a to wysoki przystojny mężczyzna – to 
był nasz Jureczek. Znalazł mnie i później 
już mieliśmy stały kontakt.

Leszek Grodecki

 „Lis”
ur. 1926 r.
Podczas Powstania miałem 17 lat, a mój 
brat 19. Ciągnęliśmy z Woli z „Paraso-
lem”, w stronę Starówki. Mój brat zginął 
9 sierpnia podczas odbijania szkoły na 
Stawkach, w której stacjonowali Niem-
cy. A ja byłem raniony w stopę, urwało 
mi kawałek palca. Ciężko było mi po-
tem chodzić po tych gruzach.

16 sierpnia dotarliśmy do PWPW 
razem z przyjacielem Bogusiem Kauf-
mannem, którego ojciec pracował w Wy-
twórni. I od tego czasu do końca byliśmy 
w Wytwórni. Oprócz nas było tam bardzo 
dużo jednostek. To był bastion bardzo 
trudny do zdobycia przez Niemców. By-
ły tam ogromne magazyny z jedzeniem, 
z alkoholami. Niemcy przechodzili przez 
ten wysoki parkan, a nasi strzelali do nich, 
jak do królików. Męczyły nas tylko naloty. 
Artyleria, pociąg pancerny, który stał nad 
Wisłą i ostrzeliwał Wytwórnię.

Niewybuch
Razem z kolegami obsadzaliśmy dom 
mieszkalny przy Rybakach. Tam pełni-
liśmy służbę, tam mieszkaliśmy. Tam 
zginęło dużo naszych kolegów, dużo 
było rannych, bo artyleria bez przerwy 
strzelała. Potem samoloty nas bombar-
dowały. Pamiętam, jak leciała na nas 
półtonowa bomba, która wpadła do bu-
dynku przez okno. Słyszeliśmy, że leci, 
że uderza, ale nie słychać było wybuchu. 
Potem okazało się, że szczęśliwie dla 
nas tak wpadła, że uderzyła brzuchem, 
a nie zapalnikiem. I z dużym impetem 
sunęła po hali, w której stały maszyny, 
miażdżąc po drodze wszystko.
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Kiedy dowództwo zażądało wycofa-
nia się z Wytwórni, nasza grupa (4 oso-
by) trwała na posterunku, bo nikt nas 
nie odwołał, nie wiedzieliśmy o decy-
zji dowództwa. A tu Niemcy z jednej, 
z drugiej czołgi. A my czekaliśmy tam 
sami jak barany i strasznie to przeżywali-
śmy. Niemcy weszli na teren Wytwórni, 
a my w końcu prysnęliśmy. Nie mogli-
śmy przeskoczyć przez Wójtowską, bo 
była pod pełnym ostrzałem Niemców. 
Boguś przeskoczył, ale niestety został 
ranny. Zaopiekowały się nim sanita-
riuszki, trafił do szpitala i przeżył. A ja 
zostałem z innym kolegą i czekaliśmy, 
czekaliśmy. W końcu ja też przesko-
czyłem.

Po Powstaniu jako jeniec wojen-
ny trafiłem do obozu w Niemczech, 
z którego w styczniu 1945 r. uciekłem 
i natychmiast wróciłem do Polski, od 
razu poszedłem do Wytwórni, gdzie 
odnalazłem tę bombę – wtedy pierw-
szy raz ją zobaczyłem, jeszcze była nie 
rozbrojona.

Ryszard Kawczyński

„Spokojny”
ur. 1924 r.
Przed wojną pracowałem w zakładzie 
złotniczym, wcześniej uczyłem się 
w złotniczej szkole specjalistycznej. 
W 1944 r., podczas Powstania, miałem 
20 lat. Przystąpiłem do grupy PWB/17 
w Wytwórni, ponieważ mieszkałem 
vis-à-vis na Zakroczymskiej. Do końca 
walczyłem w obronie PWPW.

A po wyjściu z Wytwórni zostałem 
przydzielony do Batalionu „Kiliński” 
i tam walczyłem do końca Powstania na 
Starówce i później w Śródmieściu, po 
przejściu kanałami. Tam zostałem ranny, 
potem poszedłem do szpitala, następnie 
trafiłem do niewoli – do stalagu.

Z obrony PWPW spamiętam taki 
epizod, kiedy Niemcy zaczęli atako-
wać Wytwórnię, zbliżali się do budyn-

ku od strony Sanguszki, mój dowódca 
wszedł na pierwsze piętro, gdzie został 
ranny. Razem z kolegą poszedłem po 
niego, a w tym czasie bomba walnęła 
w to miejsce, gdzie siedzieli pozostali 
koledzy, kilku z nich zostało rannych, 
jeden zabity...

Marta Szymczak-Mikuła 

„Murzynek”
ur. 1920 r.

Przed wojną chodziłam do gimna-
zjum na Senatorskiej. Kiedy rozpoczęła 
się wojna, miałam 20 lat. Podczas oku-
pacji pracowałam w Wytwórni jako li-
czarka, żeby mieć kenkartę. Najpierw 
dostała się do PWPW moja siostra, a po-
tem przyjęli mnie i mojego młodszego 
brata, który rozpoczął pracę w służbach 
straży pożarnej. Od początku należałam 
do grupy PWPW/17/S. Od środka zdo-
bywałam Wytwórnię. Ponieważ jednak 
zdążyłam się już przyzwyczaić do Niem-
ców, którzy zarządzali naszą pracą, to 
kiedy trafili do naszej niewoli, z troski 
podawałam im krople uspokajające.

W Powstaniu działałam jako łącz-
niczka, a potem po przyuczeniu przez 
dr Petrynowską jako sanitariuszka. Naj-
straszniejsze wydarzenie, jakie pamiętam 
z okresu obrony Wytwórni, to tragiczna 
śmierć moich koleżanek, które pod-
czas odświeżania się pod prysznicem, 
przywalone zostały przez zapadający się 
strop, z którego leciały płonące farby 
i bele papieru. Dziewczyny nie zdołały 
się uratować, spłonęły.

Raz byłam ranna w Wytwórni, zosta-
łam zasypana i – jak się później okazało  
– pękł mi bębenek. Dopiero po wyj-
ściu z Wytwórni opatrzył mnie doktor 
w szpitalu na Długiej. Bałam się jednak 
zejść do kanałów, bo źle się czułam, 
byłam ranna.

Wyszłam ze Starówki już jako jeniec 
dopiero wtedy, kiedy weszli Niemcy. 
Pamiętam, że miałam na sobie tylko 

fartuch sanitariuszki, który poradzo-
no mi szybko zdjąć, żeby się nie rzucać 
w oczy. Jedyne zastępcze ubranie, jakie 
znalazłam, to było futro, które założy-
łam na gołe ciało. Z obozu w Pruszko-
wie wywieziona zostałam w bydlęcych 
wagonach wprost do Berlina.

Tam zagnano nas na plac targowy, 
gdzie potraktowano jak niewolników. 
Zawieszono nam na szyję kartki z nu-
merami, a przyjezdni bauerzy mogli 
nas wybierać do pracy w swoich go-
spodarstwach. Pod koniec dnia zosta-
łam na placu sama. Byłam tak wychu-
dzona, że nikt nie chciał mnie przyjąć, 
nie nadawałam się do ciężkiej pracy. 
Od niechybnej śmierci uratowała mnie 
spóźniona Niemka, która zabrała mnie 
do swojego gospodarstwa. Odkarmiła 
mnie, odwszawiła, była dla mnie wy-
rozumiała. Jeszcze wiele lat po wojnie 
utrzymywałyśmy kontakt.

Juliusz Kulesza

„Julek”
ur. 1928 r.
Urodziłem się w 1928 r. w Warsza-
wie jako syn wieloletniego pracownika 
PZG i PWPW. Do bloku mieszkalnego 
PWPW przy ul. Rybaki wprowadziłem 
się w 1931 r., gdy był jeszcze w rusz-
towaniach. W podziemnym schronie 
Wytwórni przeżyłem oblężenie War-
szawy we wrześniu 1939 r. Od 1942 r. 
byłem w PWPW praktykantem rysow-
nikiem litograficznym, jednocześnie 
ucząc sie na kompletach gimnazjalnych 
(tajnych).

2 sierpnia 1944 r. zgłosiłem się jako 
ochotnik do powstańczej załogi Wy-
twórni, będąc najpierw łącznikiem, 
a później strzelcem drużyny szturmo-
wej kaprala „Roma” Romana Marchla 
(więcej czytaj na str. 7) w samodzielnej 
grupie Armii Krajowej – PWB/17/S. Za 

dokończenie na stronie 12
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Szacunek 
poprzez 
bieg
25 lipca wraz z blisko trzema 
tysiącami biegaczy oraz mnóstwem 
warszawiaków i turystów miałem 
okazję uczcić w nietypowy sposób 
zbliżającą się 65. rocznicę Powstania 
Warszawskiego.

W sobotni wieczór, tuż po zmroku, 
ubrani w okolicznościowe koszulki oraz 
biało-czerwone opaski, z profesjonal-
nym chipowym numerem startowym, 
mieliśmy do pokonania pięciokilome-
trową pętlę prowadzącą wzdłuż miejsc 
związanych z powstańczymi walkami. 
Na starcie na honorowym podium po-
jawili się nagrodzeni wielkimi brawami 
bezpośredni uczestnicy naszego wiel-
kiego niepodległościowego zrywu, co 
dodatkowo podkreśliło historyczne 
okoliczności biegu.

Niezapomniane widoki
Warto było pokonać taką trasę dla sa-
mego widoku. Biec o zmroku warszaw-
skimi ulicami, wśród pięknie oświetlo-
nych zabytków Starego Miasta, Kra-
kowskim Przedmieściem, słynną ulicą 
Karową (znaną miłośnikom rajdów 
samochodowych), a na koniec zali-
czyć morderczy podbieg ul. Sangusz-
ki wzdłuż budynku naszej Wytwórni 
– bezcenne.

Zawodnicy mogli przebiec do wy-
boru dystans 5 lub 10 km. Okazało 
się, iż większość – zapewne zauroczo-

na malowniczą trasą i niepowtarzalną 
atmosferą biegu – zdecydowała się na 
dłuższy dystans, wśród nich ja.

Podczas biegu miałem czas na różne 
refleksje. Np. wtedy, gdy z olbrzymiego 
billboardu umieszczonego na kościele 
św. Anny uśmiechał się do nas Jan Pa-
weł II, czy też kiedy przebiegając przed 
oświetlonym Pałacem Prezydenckim, 
zacząłem, nie wiedzieć czemu, wypa-
trywać samego prezydenta RP.

Niezapomniane wrażenie zrobiła na 
mnie konfrontacja z leżącymi na trasie, 
nieoczekiwanie wyłaniającymi się z dymu, 
umundurowanymi powstańcami mie-
rzącymi do nas, biegaczy, z karabinów! 
Po chwili okazało się, iż są to członkowie 
grupy rekonstrukcyjnej odgrywający in-
scenizację walk powstańczych, którzy wo-
łali do nas: „Nie bójcie się, my Was tylko 
osłaniamy”. Dobre sobie – u niektórych 
tętno podskoczyło chyba do 200!

Zastanawiam się, co jeszcze zapamię-
tam z powstańczego biegu? Licznych 
kibiców ustawionych wzdłuż trasy z za-
palonymi okolicznościowym zniczami, 
przyglądających się naszym zmaganiom 
byłych powstańców, powstańcze piosen-
ki w tle, pamiątkowy medal na mecie, 
dyplom i smaczną grochówkę.

Patriotyczny wydźwięk biegu
Sobotnia impreza pokazała, iż bieganie 
jest dobre niemal dla każdego – jako 
najprostsza forma aktywności fizycznej 
może mieć dodatkowo wydźwięk patrio-
tyczny i walor edukacyjny. Najstarszy 
uczestnik biegu miał 83 lata, najmłodszy 
nie skończył jeszcze roku, a trasę poko-
nał w nosidełku na plecach taty.

Zachęcam wszystkich do udziału 
w podobnej imprezie za rok, a może 
już wcześniej przy okazji innego biegu, 
których coraz więcej odbywa się ostat-
nio w Warszawie i okolicach.

Daniel Kilian

boje w dniach 23 i 24 sierpnia o blok 
mieszkalny PWPW zostałem przedsta-
wiony do Krzyża Walecznych.

Po Powstaniu i przejściu przez obóz 
pruszkowski, skąd dwukrotnie ucieka-
łem, mieszkałem przez trzy lata powo-
jenne w Łodzi (ojciec pracował w tam-
tejszej filii PWPW), gdzie uzyskałem 
maturę w Liceum Ogólnokształcącym 
im. G. Naruszewicza.

Po powrocie do Warszawy w 1954 r. 
ukończyłem Wydział Grafiki warszaw-
skiej ASP, uzyskując dyplom w pracowni 
prof. Tadeusza Kulisiewicza. Przez po-
nad 30 lat zajmowałem się projekto-
waniem grafiki wydawniczej, głównie 
książek. W międzyczasie ożeniłem się, 
mam córkę Dorotę i dwóch wnuków 
– Omara i Jacka.

W 1979 r. wydałem swe wspomnie-
nia z Powstania pt. „Z Tasiemką na czoł-
gi”. Miała to być jednorazowa „przy-
goda pisarska”, ale powodzenie książki 
zachęciło mnie do pracy nad historią 
Powstania. Porzuciłem więc zawód gra-
fika, mając dziś na swym koncie 10 wy-
danych książek o tematyce powstańczej. 
Jedenasta – prawie gotowa...

Błąd czy konieczność?
O Powstaniu Warszawskim dyskutuje 
się w aspekcie politycznym i militar-
nym od kilkudziesięciu lat, a problem 
sprowadza się do pytania: było błędem 
czy koniecznością? Argumenty i kontr-
argumenty zaś są do znudzenia ciągle 
te same.

Mnie w Powstaniu Warszawskim fa-
scynuje najbardziej jego aspekt moralny, 
czyli zachowania się ludzi w warunkach 
ekstremalnych. To, że ludzie ci – oczy-
wiście ukształtowani odpowiednim wy-
chowaniem patriotycznym – potrafią 
w pewnych sytuacjach i w pewnej at-
mosferze wykrzesać ze swej osobowości 
wszystko, co najlepsze, jak solidarność 
w walce ze wspólnym wrogiem i bezin-
teresowne ryzykowanie własnego życia 
dla ratowania innych.

Myślę, że ten potencjał moralny ist-
niał w człowieku zawsze i istnieje też 
teraz – w dzisiejszych dwudziestolat-
kach, tylko warunki codziennego, tzw. 
normalnego życia, nie stwarzają okazji 
do jego ujawnienia. I oby takich okazji 
jak Powstanie już nie było!!!

Chociaż ja wspominam Powstanie 
jako najwspanialszy fragment życia.

Wysłuchała Izabela Łukasiuk

dokończenie ze strony 11
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Wspomnienia powstańcze

„Janka” i Niemiec
z niebieską chustką na szyi
O ludziach Powstania i ich powojennej 
historii opowiada syn jednej z bohaterek 
tego wydarzenia. W roli głównej 
Janina Faryńska – łączniczka „Janka” 
u rotmistrza „Bończy” i sanitariuszka, 
która przynosiła korespondencję 
m.in. do powstańczej Wytwórni.

Okrągłe rocznice Powstania Warszaw-
skiego są okazją do promocji kolejnych 
publikacji na temat sierpniowego zrywu. 
Podobnie będzie i w tym roku, przy okazji 
obchodów 65. rocznicy. Zapowiadane jest 
m.in. wydanie dwóch książek na temat 
zapomnianego batalionu rotmistrza „Boń-
czy” ze zgrupowania majora „Roga”.

Cieszy mnie to szczególnie, ponieważ 
w oddziale tym walczyła moja Matka – Ja-
nina Faryńska. Jej losy, zarówno podczas 
całej niemieckiej okupacji, w czasie po-
wstańczej zawieruchy, jak i po wojnie nie 
odbiegają zbytnio od historii innych mło-
dych ludzi tamtego pokolenia, opisanych 
już w niejednej publikacji. Moja opowieść, 
będąca spojrzeniem nieco z dystansu, nadal 
jednak pełna uczuciowego zaangażowania 
pokazuje, jak głęboko upośledzone przez 
wojnę było Jej całe dorosłe życie.

Bibuła w dziecięcym wózku
W 1939 roku Matka miała lat 13 i na-
dzieję spokojnego życia w wolnej Polsce. 
We wrześniu wszystko się nieodwra-
calnie zmieniło. Bomba, która spadła 
w okolicy ulicy Łomżyńskiej, komplet-
nie zniszczyła Jej dom rodzinny. Po okre-
sie tułaczki po okupowanej Warszawie 
Matka zamieszkała z rodzicami w domu 
PKO przy ulicy Brzozowej.

Przez chwilę wydawało się, że osią-
gnęła małą stabilizację. Podjęła pracę 
w banku, uczyła się na tajnych komple-
tach. Przyszedł jednak czas, kiedy zaan-
gażowała się w działalność konspiracyj-
ną: przenoszenie raportów i rozkazów, 
transport broni i „bibuły” w wózeczku 

bratanicy. „Jezt Kinder haben Kinder” 
(pol. „Teraz dzieci mają dzieci”) – sko-
mentował Niemiec, widząc młodziutką 
dziewczynę pchającą wózek z dwulet-
nim dzieckiem. Gdyby on wiedział, co 
pod tym „kinder” jest …

Powstanie rozpoczęła na Starym Mie-
ście, początkowo jako łączniczka „Janka” 
u rotmistrza „Bończy”, później, w miarę 
pogarszania się sytuacji, również jako sani-
tariuszka. Biegała z rozkazami do PWPW 
do por. „Białego”, na Stawki i do Wy-
twórni po mundury i żywność. Kanałami 
przeprawiała się po broń na ul. Suzina. 
Cały czas z uczuciem, że udało się przeżyć 
kolejną godzinę, kolejny dzień.

Życzliwy Niemiec
Kiedy wreszcie, wraz z oddziałem, wydo-
stała się kanałami ze Starówki, ogarnęło 
ją prawdziwe zdziwienie, że „tam jeszcze 
były szyby w oknach i woda w kranach”. 
W czasie likwidacji Powiśla została cięż-
ko ranna koło Konserwatorium. Trans-
portowała wtedy z koleżanką rannego. 
Tamta zginęła, a Ona cudem przeżyła 
gehennę szpitala na ul. Pierackiego. 
Z masowej egzekucji, w której niemiecki 
oficer zabijał leżących na podwórzu ran-
nych, uratował ją żołnierz w niemieckim 
mundurze z niebieską chustką na szyi. 
Do tej pory nie udało mi się ustalić, 
z której formacji pochodził.

W tym momencie Powstanie się dla 
Matki skończyło. Znalazła się w szpita-
lu na Płockiej, gdzie prof. Manteufflel 
walczył o uratowanie Jej dłoni strza-
skanej odłamkiem. Udało się, ale palce 
pozostały niesprawne. Następnie prze-
szła rekonwalescencję w Milanówku 
pod opieką dr. Królikowskiego. Pod-
czas pobytu na Płockiej przydarzyła się 
jej ciekawa historia. Została wzięta za 
folksdojczkę, ponieważ Niemiec, który 
ją uratował, często ją odwiedzał, przy-
nosząc jedzenie. Dopiero przypadkowa 
wizyta koleżanki z oddziału wyjaśniła 

kłopotliwą sytuację. Nigdy się nie do-
wiedziała, jaka była przyczyna zacho-
wania tego Niemca. Może kogoś mu 
przypominała – siostrę, dziewczynę? 
Może był to z jego strony zwykły ludzki 
gest i żal nad młodym życiem?

Życie w powojennej Warszawie
Wreszcie przyszło oswobodzenie spod 
okupacji niemieckiej, ale konsekwen-
cje Powstania trwały nadal. Powrót do 
domu na Brzozowej z ręką na temblaku 
i odłamkiem w nodze do warunków 
tak prymitywnych, że trudno sobie to 
wyobrazić, był nie mniejszym bohater-
stwem niż noszenie butelek zapalających 
chłopakom na barykady. Kubeł wody 
trzeba było przynosić z Bednarskiej, bo 
studnia w Domu Profesorów została 
przywalona stropami. Życie toczyło się 
bez światła, bez kanalizacji. Wędrówki 
wśród ruin groziły przywaleniem, gdyż 
najlżejszy podmuch wiatru przewracał 
wypalone mury.

Choć rodzicom Matki udało się 
przeżyć na Starówce całe Powstanie, 
to wkrótce osierocili córkę. Zmarli 
jedno po drugim w 1945 r., a ich syn, 
najukochańszy brat Matki, nie wracał 
z niewoli. Dwa lata po śmierci rodzi-
ców Mama wyszła za mąż, niedługo 
potem urodziłem się ja, wydawało się, 
że jej życie wraca do normy. Tymczasem 
konsekwencje wojny ciągnęły się za nią 
dalej. W 1951 zmarł na gruźlicę, której 
nabawił się na robotach w Niemczech, 
mój Ojciec. Ja, mimo izolacji, również 
„złapałem” tę groźną wówczas chorobę. 
Na domiar złego odłamek w nodze Mat-
ki, który nie został usunięty po Powsta-
niu, poruszył się, powodując zakażenie 
organizmu i w konsekwencji ciężką po-
stać cukrzycy. Niezdolna do normalnej 
pracy, z piętnem „zaplutego karła reak-
cji”, nie doczekała roku 1989.

Janina Faryńska – łączniczka „Janka”

dokończenie na stronie 14
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Niezapisana historia
Wszystkie wojenne relacje mojej Matki 
znam, niestety, tylko z ustnego przeka-
zu. Nie pozostawiła nic na piśmie, poza 
lakonicznym życiorysem, koniecznym 
przy staraniu się o pracę czy udział w ja-
kiejś organizacji. Dziś bardzo żałuję, że 
nie skłoniłem Jej do spisania tych histo-
rycznych przeżyć, wstyd mi też, że sam 
nie zapisałem jej opowieści.

Mieszkaliśmy w dzielnicy, w której 
walczyła, więc opisywane miejsca nie 
były dla mnie jakąś tam katedrą, jakąś 
tam Celną czy Wytwórnią. Wszystkie 
te miejsca doskonale znałem.

Pamiętam opowieści o tym, jak z ko-
legami siedzieli na pozycji przy Jezuickiej 
w domach między Kanonią a Dawną, a za 
ścianą szwargotali Niemcy. Niestety, nic 
im nie można było zrobić, bo chłopaki 
gonili resztkami amunicji. O poruczniku 
„Szczerbie” (Zbigniewie Blichewiczu), 
dowódcy 101. kompanii, którego histo-
rycy Powstania mylili z innymi Powstań-
cami o tym samym pseudonimie.

Przypominam sobie również opo-
wieści o „Sewerynie”, który uratował 
jej życie, kiedy 13 sierpnia nie pozwo-
lił biec do zdobytego „czołgu”. Sam 
zginął, próbując ostrzec innych, że to 
może być pułapka. Pamiętam wspo-
mnienia o Basi Rankowskiej, jednej 
z czwórki powstańczego rodzeństwa, 
z którą Matka się przyjaźniła – miesz-
kały w tym samym domu. Ranna w ka-
tedrze, zmarła następnego dnia. I tak 
dalej, i tak dalej…

Z pewnością byłem za młody, by 
docenić wagę tych opowieści, a i atmos-
fera powojennych lat była niesprzyjają-
ca. Ważniejsza była bitwa pod Lenino 
i PKWN. Czytając dziś liczne relacje 
Powstańców zgromadzone w Archiwum 
Historii Mówionej Muzeum Powstania 
Warszawskiego, uświadamiam sobie, 
jak pamięć jest ulotna i tym większy 
mam żal do komunistów za ich próbę 
zamazania i przeinaczenia znaczenia 
tamtego bohaterskiego zrywu.

Dziwak spod Monte Cassino

Piszę te słowa, jak powiedziałem, z dy-
stansu i dopiero teraz widzę, sam mając, 
mimo wszystkich niedogodności, szczę-
śliwe dzieciństwo, nieszczęście pokole-
nia „warszawskich dzieci”. Moja Matka 
nigdy nie była na balu sylwestrowym, 
a jedyny prywatkowy sylwester, któ-
ry wspominała, odbył się na przeło-
mie 1943/44 r. Nigdy nie wyjechała 
za granicę, mimo iż znakomicie znała 
niemiecki, pracowała wszakże w Spar-
kassenamtcie. Nie zaznała wielu rzeczy, 
które już dla mojego pokolenia były 
oczywiste i niewarte uwagi.

Wielu Powstańców odarto po wojnie 
z dumy, szykanowano i represjonowano. 
Wegetowali na uboczu, jak choćby mój 
sąsiad z ulicy Brzozowej, który walczył 
pod Monte Cassino. Zmarł któregoś 
dnia na klatce schodowej. Dla nas, dzie-
ci, był to zwykły dziwak i pijak, który 
przemykał cichaczem przez podwórko. 
Choć znaliśmy jego historię, to Monte 
Cassino nic nam nie mówiło, bo w szkole 
nie poruszało się tego tematu. Dziś rozu-
miem i jego i mojego wujka, Stanisława 
Dutkiewicza, żołnierza Zgrupowania 
„Krybar”, który nie wrócił z obozu je-
nieckiego w Murnau, bo nie chciał być 
poddany amnestii. Nie uważał się bo-
wiem za przestępcę.

Przesunąć kamień!
Domu, w którym się urodziłem i wy-
chowałem, już nie ma. W tym miejscu 
jest tarasik z widokiem na Wisłę i praski 
brzeg. Na małym trawniczku leży kamień 
upamiętniający udział AL w Powstaniu. 
I to uważam za niesprawiedliwe.

Nie kwestionuję bohaterstwa chło-
paków z AL, którzy z zaciekłością bro-
nili barykad na Boleść i Mostowej, ale 
uważam, że to miejsce należy się chłopa-
kom od „Bończy”. To Oni przez 25 dni 
sierpnia bronili dostępu do Starówki od 
południowego wschodu, podobnie jak 
Wytwórnia od północy. To tutaj zginął 
„Malarz”, jeden z najbardziej znanych 
Powstańców na Starówce, dowódca ba-
rykady na Kanonii broniącej dostępu do 
Starego Rynku od strony Zamku.

Ten kamień powinien leżeć koło tzw. 
Czerwonego Domu przy ulicy Bugaj, 
gdzie którejś nocy czwartacy z AL wy-
sadzili załogę niemiecką przy pomocy 
niewypałów. Umieszczenie kamienia 
tam, na górze, bądź co bądź w ekspo-
nowanym miejscu, jest świadomym 
zafałszowaniem historii Powstania War-
szawskiego przez władzę minionego 
okresu, mającym na celu uwypuklenie 
udziału komunistów w obronie Starów-
ki. W tym miejscu przez całe Powstanie 
żaden żołnierz AL nie był i nie przyczy-
nił się do obrony tej reduty.

Teraz, po latach, ludzie z mojego 
pokolenia, urodzeni bezpośrednio po 
wojnie, żałują, że nie docenili boha-
terstwa Powstańców za ich życia, że 
nie wykazali odpowiedniego zainte-
resowania dla ich heroicznego zrywu. 
A przecież, być może właśnie dzięki 
nim mieliśmy w powojennej historii 
tyle „zakrętów”, w których Polacy nie 
godzili się z istniejącą rzeczywistością 
i wreszcie mieliśmy rok 1989.

Marek Łuszczyk
Warszawiak z dziada-pradziada, urodzony 
w 1949, obecnie mazowszanin z wyboru. 
Pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej 
PAN w Warszawie.

Ruiny dom
u PKO przy ulicy Brzozowej po zakończeniu wojny.

dokończenie ze strony 13

Wspomnienia powstańcze

„Janka” i Niemiec
z niebieską chustką 
na szyi



15

Nr 29 (826) 1 sierpnia 2009 roku

Krzyżówka nr 5

1

4

5

6

7 8

9

10

11

16

1220

13

18

14

15

17

19

2

3

1

8 9

10 11 12

13

14 15 16 17

18

19

20 21

23 24

25 26

22

2 3 4

7

5 6Poziomo:

1. Dzielnica Warszawy, w której 
w czasie Powstania dokonano 
krwawej masakry ludności 
cywilnej.

3. Film Andrzeja Wajdy poświęcony 
tematyce powstańczej.

8. Oponent prawicowca.
9. Sun ..., (544-496 p.n.e.) – jeden 

z największych starożytnych 
myślicieli Dalekiego Wschodu, 
autor Sztuki wojennej, 
najstarszego na świecie 
podręcznika tego typu.

10. Fryzura rodem z Czarnego 
Lądu.

13. Trzyliterowy ból.
14. Element fortyfikacji.
17. W skrócie rachunek bankowy.
19. Głaz krążący po kosmosie.
20. Kwota do zwrotu.
22. Drobnoziarnista, pylasta skała 

osadowa.
23. Stolica Filipin.
25. Potoczna nazwa żołnierza 

podziemnej armii polskiej.
26. Granatnik przeciwpancerny 

konstrukcji angielskiej używany 
w Powstaniu.

Pionowo:
1. Czasem na śmierć i życie.
2. Schodzi czasem z gór.
4. Siła po hebrajsku.
5. Cyganka z chaty za wsią.
6. Element tranzystora.
7. Angielski harcerz.
11. Szata liturgiczna.
12. Włoski fizyk uznawany za ojca 

radia.
15. Dawna jednostka objętości 

stosowana w XIX wieku.
16. Solenizantka z 18 września.
18. Szaniec w tytule książki Juliusza 

Kuleszy.
21. Niebywałe szczęście.
23. Śpiewał piosenkę „Jej portret”.
24. Ma go każdy podatnik.

Ułożył Piotr Galik

Litery z prawego dolnego rogu uło-
żone od 1 do 20 utworzą hasło. Na od-
powiedzi czekamy do 31 sierpnia 2009 r. 
Rozwiązania podpisane imieniem, na-
zwiskiem, symbolem działu, telefonem 
kontaktowym, prosimy przesłać pocztą 
służbową, elektroniczną lub wrzucać 
do skrzynki redakcyjnej. Spośród pra-
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„Życie Wytwórni” 
Tygodnik Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Okładka. Strona 1 – mural upamiętniający Powstanie Warszawskie, fot. Artur Tkaczyk, zdjęcie lotnicze okolic Starego i Nowego Miasta 
(z widocznym gmachem PWPW u dołu fotografii) wykonane przez załogę Luftwaffe 26 października 1944 r. Własność National Archives 

w College Park pod Waszyngtonem, USA; udostępnione redakcji „ŻW” przez Zygmunta Walkowskiego.
Strona 2 – mural upamiętniający Powstanie Warszawskie, fot. Artur Tkaczyk.
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widłowych odpowiedzi wylosujemy 
jedną, której autor będzie mógł wybrać 
nagrodę o wartości 200 zł. Rozwiązanie 
krzyżówki nr 4: Papier czerpany. Spo-
śród odpowiedzi pracownicy działu OR 
wylosowali tę przesłaną przez Tomasza 
Łapaja z działu HZZ.
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