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Walki
o Redutę PWPW
Rankiem 3 sierpnia 
sytuacja bojowa 
w rejonie Wytwór-
ni była już wyraźnie 
ukształtowana.
Gmach PWPW, zdobyty wczoraj 
w godzinach popołudniowych 
jednoczesnym szturmem jed-
nostek z miasta, wdzierających 
się od ulicy Wójtowskiej i Za-
kroczymskiej, oraz uderzeniem 
ukrytej wewnątrz — na zasadzie 
konia trojańskiego — miejscowej 
akowskiej grupy konspiracyjnej, 
ze względu na swą wielkość, po-
tężną konstrukcję oraz narożne 
usytuowanie był północno–
wschodnim bastionem całej sta-
romiejskiej dzielnicy.

rozpatrując, już z perspektywy 
czasu, wypadki dnia poprzed-
niego, zdawaliśmy sobie wszy-
scy sprawę z tego, że gdyby nie 
zaskakująca akcja wewnątrz 
fabryki, tę wielopiętrową, żelbe-
tową i otoczoną wysokim parka-
nem twierdzę mogłyby oddziały 
powstańcze z zewnątrz szturmo-
wać długo i prawdopodobnie 
bezskutecznie.

Działalność produkcyjną wy-
twórni zawiesili Niemcy już 
przed powstaniem, gdy zbliżał 
się front wschodni. Pod nad-
zorem komisarzy niemieckich 
rozpoczęto ewakuację, pako-
wano i wywożono klisze, za-
pasy banknotów oraz część 
sprzętu poligraficznego. Wy-
magało to, mimo zaprzestania 
produkcji, obecności pewnej 
grupy wykwalifikowanego per-
sonelu, zarówno drukarskiego, 
jak i biurowego, oraz pracowni-
ków działu kontroli. Byli również 
wartownicy — Polacy, umun-
durowani, lecz oficjalnie nie-
posiadający broni, oraz stała 
załoga żandarmerii niemieckiej 
mająca swą kwaterę obok, na 
parterze budynku mieszkalnego 

pracowników PWPW, w daw-
nym żłobku dziecięcym. (…)

Niemal wszyscy polscy pracow-
nicy zespołu, pozostawionego 
dla prac ewakuacyjnych, byli 
zaprzysiężeni w konspiracyjnej 
jednostce Armii Krajowej, opa-
trzonej kryptonimem „PWB/17” 
(nazwa oznaczała „Podziemną 
Wytwórnię Banknotów”). Pier-
wotny kryptonim brzmiał 
„PWB/7”, gdyż grupa podlegała 
bezpośrednio VII Oddziałowi 
Sztabu Komendy Głównej ZWZ, 
a następnie — Komendy Głów-
nej AK, w kontaktach konspira-
cyjnych nazywanemu „Biurem 
Finansów i Kontroli”. Siódemkę 
zastąpiono siedemnastką, sto-
sując tu formę konspiracyjnego 
kamuflażu, polegającą na zmie-
nianiu co pewien czas kryp-
tonimów i pseudonimów, dla 
mylenia ewentualnych tropów 
gestapo.

Grupę PWB już w roku 1940, na 
osobiste polecenie komendanta 
głównego ZWZ gen. „Grota” ro-
weckiego zorganizował major 
w stanie spoczynku Mieczysław 
chyżyński („Pełka”), przedwo-
jenny pracownik PWPW. Zada-
niem grupy było organizowanie 
konspiracyjnej produkcji „mły-
narek”, czyli banknotów okupa-
cyjnych, oraz — jako „produkcji 
ubocznej” — najróżniejszych dru-
ków wartościowych i dokumen-
tów niezbędnych w działalności 
dywersyjnej.

PWB/17 działała sprawnie, przez 
długi czas dostarczając Armii 
Krajowej pokaźne sumy pienię-
dzy, dzięki którym dokonywano 
nielegalnych zakupów uzbroje-
nia, wykupywano uwięzionych 
ludzi, a nawet finansowano naj-
bardziej niecodzienne operacje, 
w rodzaju zakupu kompletnego 
wyposażenia radiostacji od... do-
wództwa podległej Wehrmach-
towi dywizji węgierskiej! (…)

Z chwilą, gdy dojrzewać począł 
zamysł powszechnego powsta-
nia zbrojnego, wyznaczono 
grupie PWB/17 również zadanie 
opanowania gmachu PWPW 
przy ulicy Sanguszki.

W dniu l sierpnia 1944 roku, 
tuż przed godziną „W”, sztab 
grupy — w ogólnym zarysie — 
przedstawiał się następująco: 
komendant — major „Pełka” 
(Mieczysław chyżyński), za-
stępca komendanta — por. 
„Biały” (czesław Lech), adiu-
tant komendanta — por. „Snop” 
(Stanisław Nowakowski), kwa-
termistrz — major „Alosza” 
(Aleksander tiwołowicz), oficer 
sytuacyjny — ppor. „Skiba” (Wła-
dysław Godzwon).

PWB/17 posiadała piony: bo-
jowy (dowodzony bezpośred-
nio przez porucznika „Białego”), 
techniczny (kierowany przez ro-
berta Kaufmanna, pseudonim 
„Woda”), sanitarny (pod kierow-
nictwem dr Hanny Petrynowskiej, 
pseudonim „rana”) oraz gospo-
darczy. (…)

Przedpowstaniowy stan grupy 
wynosił około 120 ludzi, w tym 17 
oficerów. Bezpośrednio przed 
godziną „W” znaczna część (nie-
którzy z rodzinami) była już zgro-
madzona i ukryta przed oczami 
żandarmów niemieckich w licz-
nych zakamarkach wielkiego 
gmachu. (...)

30 lipca „rom” (roman Marchel) 
i „Wichura” (czesław Hardeje-
wicz) przywieźli samochodem 
z ulicy Klonowej do wytwórni 
pistolet maszynowy typu Schmeis-
ser. Bramę otwierali im żandarmi 
niemieccy, gdyż polskim wartow-
nikom odebrano już klucze od 
fabryki. rankiem l sierpnia tenże 
„rom” przywiózł skrzynkę grana-
tów z ulicy Królewskiej 16, gdzie 
mieściła się konspiracyjna wy-
twórnia słynnych „filipinek”. Zło-
żono je w garażu.

Już po południu, przed samym 
wybuchem, Niemcy nagle 
wzmocnili załogę fabryki do liczby 
46 żandarmów, uzbrojonych na-
wet w ciężką broń maszynową. 
Na domiar złego przed garażem, 
w którym znajdowały się granaty, 
postawili wartownika. (…)

Do zdobycia PWPW od ze-
wnątrz gotowały się jednostki 
zgrupowania „Gozdawa”. Do-
wództwo jego przeniosło nawet 
swą kwaterę z ulicy Długiej do 
budynku Freta 49, kilkaset me-
trów od wytwórni. Jeszcze przed 
godziną 17 oficer informacyjny 
„Gozdawy”, ppor. „Kaczorow-
ski”, dotarł do bloku mieszkal-
nego i tam, za pośrednictwem 
lokatorki domu, Zofii Jeżewskiej, 
spotkał się z por. „Białym”, z któ-
rym uzgodnił współdziałanie 
i od którego dowiedział się, że 
wewnątrz fabryki jest 19 ludzi, 
gotowych do uderzenia. (…)

Nazajutrz, około południa, ru-
szyły wreszcie do decydującego 
natarcia dwie grupy uderze-
niowe. częścią plutonów baonu 
im. czarnieckiego dowodził sam 
zastępca dowódcy zgrupowa-
nia „Gozdawa” — kapitan „Ogni-
sty” (Lucjan Fajer). Szturmował 
on boczną bramę wytwórni od 
ulicy Zakroczymskiej, natomiast 
plutony 4. kompanii por. „Wyrwy” 
(Józef Jasiński), wsparte żołnie-
rzami 104. kompanii syndyka-
listów z plutonu ppor. „Smagi” 
(Feliks Murawa), miały sforsować 
ogrodzenie od Wójtowskiej. Obu 
grupom uderzeniowym, działa-
jącym w składzie zgrupowania 
„Gozdawa”, towarzyszyły inne 
drobne oddziałki powstańcze 
(nie tylko akowskie), przede 
wszystkim zaś — okoliczna lud-
ność uzbrojona we wszystko, co 
tylko było pod ręką!

Juliusz Kulesza, 
fragment „Z Tasiemką na czołgi”, 

rozdz. II „Wytwórnia”
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Pamiętamy

Chwała PWPW
za to, że 
zorganizowała
taki dzień

Szanowni Państwo,
W Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych nieustannie 
podejmujemy inicjatywy związane 
z upamiętnianiem ważnych etapów 
w historii naszego kraju, aby pamięć 
o tych wyjątkowych momentach stale 
towarzyszyła kolejnym pokoleniom 
Polaków.
27 sierpnia 2016 r. wokół Reduty 
PWPW zorganizowaliśmy całodniowy 
Piknik Powstańczy połączony 
z widowiskiem rekonstrukcyjnym 
i mappingiem, dając tym samy znać, że 
pamiętamy.

Piotr Woyciechowski, 
prezes zarządu PWPW S.A.
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Podczas inscenizacji przez 
chwilę uległem złudzeniu, 
że te wydarzenia rozgrywają 
się naprawdę, że to się znów 
dzieje – mówi Juliusz Kulesza, 
uczestnik powstańczych walk 
o Redutę PWPW.

Podczas tego szczególnego dnia – 
dnia żywej pamięci o Powstaniu War-
szawskim byłem niezwykle docenio-
ny przez moich przyjaciół z Wytwórni. 
Myślę jednak, że to iż jestem dziś tak 
popularny nie wynika z jakiś moich 
szczególnych zasług, a jedynie z fak-
tu, że zostałem jednym z nielicznych 
z mojego powstańczego oddziału, a z 
kolei spośród tych nielicznych, jestem 
największym gadułą.

Cały sobotni piknik był wyjątkowym 
wydarzeniem, i występy zespołów mu-
zycznych i widowisko rekonstrukcyj-
ne i oczywiście mapping, po obejrze-

niu którego poczułem jeszcze większą 
więź z Wytwórnią.

Ale szczególne wrażenie zrobiła na 
mnie tego dnia powstańcza insceniza-
cja. Przyznam, że jestem fanem Grupy 
Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, 
choć początkowo, kiedy zaczynali swoją 
działalność, uważałem ich za zwykłych 
przebierańców. Ale kiedy ich bliżej po-
znałem, zorientowałem się, jaką mają 
gruntowną wiedzę historyczną o Powsta-
niu Warszawskim, zarówno o przebiegu 
wydarzeń, jak i o szczegółach związa-
nych z umundurowaniem i uzbrojeniem. 
To naprawdę jest perfekcyjnie zorga-
nizowana grupa entuzjastów. Działają 
tam zarówno osoby dojrzałe, jak i mło-
dzież, a nawet dzieci – czyli już kolejne 
pokolenia. To jest bardzo krzepiące, że 
są ludzie, którzy nie pozwolą zapomnieć 
o wydarzeniach 1944 r. Mam ogromne 
uznanie dla ich działalności. Uważam, 
że wykonują wspaniała robotę. Byłem 
wzruszony, kiedy Tomasz Karsiński, szef 

grupy, po zakończeniu inscenizacji nagle 
mnie wywołał jako przyjaciela ich zespo-
łu. Muszę przyznać, że czuje się ich przy-
jacielem, 

Podczas widowiska patrząc na to co 
się działo w mojej bezpośredniej bli-
skości, ulegałem złudzeniu, że to się 
dzieje naprawdę, chociaż wiedzia-
łem doskonale, że to jest przecież ode-
grane, ale było znakomicie odegrane! 
A później te wstrząsające sceny, kie-
dy po opanowaniu Wytwórni Niemcy 
wywlekali Polaków i strzelali do nich. 
Tak to niestety się wtedy działo…

Takie widowiska rekonstrukcyjne są 
bardzo potrzebne, to sugestywna lek-
cja historii, która działa na wyobraźnię 
i trafia do odbiorcy. Chwała Wytwórni 
za to, że zorganizowała taki dzień jak 
ta sobota 27 sierpnia, bogaty w wyda-
rzenia upamiętniające Powstanie War-
szawskie. Pomysł i wykonanie na piąt-
kę z plusem.

Juliusz Kulesza
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„Czuwaj Wiaro!” – śpiewali podczas występów artyści zespołu Joszko Broda i Dzieci z Brodą. W repertuarze zespołu zna-
lazły się również inne piosenki związane z Powstaniem Warszawskim. Szlagiery były znane szerszej publiczności, jednak 
tym razem zostały zaprezentowane w całkiem nowej i odmienionej aranżacji. 

Skąd się biorą pieniądze i w jakim kolorze jest banknot 20 złotowy? – 
w konkursie o produktach PWPW najmłodsi uczestnicy pikniku powstań-
czego świetnie odpowiadali na pytania i zdobywali nagrody.  

Pytania związane z Powstaniem Warszawskim nie należały do najłatwiejszych. 
Jednak młodzi uczestnicy pokazali, że doskonale radzą sobie z historią. 

Spotkanie było doskonałą okazją, żeby wręczyć prezenty uczestnikom konkur-
su rysunkowego, który został ogłoszony wśród dzieci i wnuków pracowników 
Wytwórni. Nagrodą w konkursie była publikacja zgłoszenej pracy w wyjątko-
wym albumie, który został wręczony Ojcu Świetemu, podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. PWPW była partnerem strategicznym ŚDM. 

To był upalny dzień 
sierpnia. 
Zupełenie tak jak 
72 lata temu. Polska 
Wytwórnia Papierów 
Wartościowych chciała 
przypomnieć mieszkańcom 
Warszawy, historię 
powstańczej Reduty 
PWPW, zapraszając na 
piknik, zorganizowany 
tuż przy głównej siedzibie 
firmy. 
Były koncerty, konkursy 
z nagrodami i oglądanie 
historycznych eksponatów. 
A potem widowisko 
rekonstrukcyjne 
i mapping 3D.

PWPWpiknik
powstańczy
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W specjalnie przygotowanych gablotach wystawienniczych przez cały czas 
można było oglądać eksponaty, m.in. druki zabezpieczone prezentowane 
przez PWPW.  

Pamięć o minionych czasach zaklęta jest również w używanych na co dzień 
przedmiotach, które przetrwały do naszych czasów. Autentyczna broń, 
mundury, hełmy – wybrane eksponaty można było zobaczyć na wystawie 
przygotowanej przez rekonstruktorów. 

Czy bardziej modne były kwiaty, groszki czy paski? – uczestnicy grup rekon-
strukcyjnych zaprezentowali na scenie stroje, podobne do tych, które noszone 
były w czasach Powstania Warszawskiego. Obowiązkowe biało-czerwone 
opaski na ramionach założyli i panowie i panie. 

Na ulicę Sanguszki wyjechały niemieckie sprzęty pancerne z czasów 
Powstania Warszawskiego, które poźniej wzięły udział w widowisku 
rekonstrukcyjnym.

W drugiej części występów artystycznych na scenie pojawił się Garwoliński Teatr Muzyczny z repertuarem nawiązującym do wydarzeń z sierp-
nia 1944 r. Powstańczą atmosferę podkreślała specjalnie przygotowana scenografia oraz powstańcze ubrania i mundury. 
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Widowisko 
rekonstrukcyjne

Zaczęło się dokładnie o godz. 17. Głos narratora, Antoniego Pawlickiego przeszył powierze 
nagrzane słońcem. Rozpoczęła się dramatyczna historia, wspomagana żywym obrazem 
i sugestywnym dźwiękiem, niełatwa historia Powstania Warszawskiego, w którym Reduta PWPW 
odegrała znaczącą rolę. 

Na ulicę Sanguszki wjechał ciężki sprzęt bojowy, a na nim pewni siebie Niemcy

2 sierpnia Powstańcy odbili z rąk Niemców gmach PWPW

Żywe tarcze wzbudziły przerażenie

Huk, dym, ciężki sprzęt pancerny i 

Stawiacz min - Goliath, trzeba było niebywałej odwagi, żeby go unieszkodliwić.

Warszawa 1944 r. na pozór wyglądała tak jak dziś...
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Reduta PWPW

Niemcy mieli znaczącą przewagę w uzbrojeniu, sprzęcie wojskowym, a nawet 
w umundurowaniu.

Nie wszytkich rannych udało się uratować

Powstańcza zdobycz - ciężarówka Opel Blitz Dumni Niemcy poruszali sie po warszawskich ulicach, jakby to była ich 
własność

Po niemieckiej stronie też były straty

Ludność pędzona na rozstrzelanie i wywózkę Więcej zdjęć z widowiska na płycie
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 ◘ To nie przypadek, że 
na miejsce widowiska 
rekonstrukcyjnego 
wybraliście teren wokół 
PWPW.
Planując inscenizację hi-

storyczną staramy się wy-
bierać miejsca szczególne 
dla powstańczej Warsza-
wy, miejsca w których się 
bardzo dużo działo. Chcemy 
opowiadać dramatyczne hi-
storie, a właściwie trudno 
sobie wyobrazić historię Po-
wstania Warszawskiego bez 
dramatu, jaki rozegrał się 
w PWPW. Zarówno w przy-
padku Wytwórni, Woli, czy 
innych inscenizacji (Czer-
niakowa, Mokotowa czy Żo-
liborza), staraliśmy się wy-
bierać takie miejsca, żeby 
móc na ich bazie opisać ca-
łą historię Powstania od sa-
mego początku do momentu 
zakończenia walk. Tak żeby 
pokazać i przyczynę i sku-
tek oraz późniejsze reper-
kusje z nim związane. Jest 
niesłychanie ważne, żeby 
historia opowiadana pod-
czas inscenizacji miała ja-
kąś ciągłość, a nie była opo-
wieścią tylko o wybranych 
zdarzeniach. To zresztą nie 
byłoby aż tak ciekawe dla 
oglądających. 

Za Wytwórnią przema-
wiały jeszcze dwa ważne 

czynniki. Po pierwsze sce-
nografia, która właściwie 
nie wymagała dodatkowej 
rozbudowy. W przypadku 
PWPW, jedyna różnica po-
lega na tym, że po drugiej 
stronie ulicy Sanguszki, 
naprzeciwko gmachu Wy-
twórni dziś jest teren moc-
no zadrzewiony, a podczas 
Powstania był to teren cał-
kowicie otwarty. Reszta ele-
mentów właściwie pozosta-
ła bez zmian. Ważna jest 
również możliwość ingeren-
cji w organizację ruchu na 
tym terenie. Wiadomo, że 
do inscenizacji musieliśmy 
wyłączyć z ruchu wszyst-
kie ulice otaczające gmach. 
Ta logistyka jest niezwykle 
ważna w przypadku każde-
go widowiska rekonstruk-
cyjnego – w tym przypad-
ku nie mieliśmy większych 
trudności.

 ◘ W inscenizacji wzięło 
udział kilkanaście grup 
rekonstrukcyjnych, 
w sumie ponad 150 osób. 
To duże wyzwanie spiąć 
pracę tylu ludzi.
Tak się składa, że mamy 

pewne doświadczenie w or-
ganizacji widowisk rekon-
strukcyjnych, mamy też 
wielu przyjaciół w różnych 
grupach rekonstrukcyjnych 

w całej Polsce. Ich człon-
kowie już wiedzą, że jeże-
li Zgrupowanie „Radosław” 
coś robi, to będzie to na pew-
no coś spektakularnego, coś 
fajnego i chętnie przyjeż-
dżają, żeby nam pomóc. Do-
datkowym czynnikiem jest 
mnogość umundurowania, 
którą założyliśmy w scena-
riuszu, żeby te emocje po 
prostu narastały w widzach 
z każdą chwilą. Do tego po-
trzeba wielu ludzi.

 ◘ Czy to znaczy, że każda 
grupa się w czymś 
specjalizuje?
Tak. Każda grupa ma ja-

kieś swoje szczególne do-
świadczenia, swój sprzęt, 
swoje wyposażenie, umun-
durowanie. Są grupy, któ-
re odtwarzają armię nie-
miecką i tutaj mieliśmy do 
czynienia z oddziałami SS 
Wermachtu oraz Luftwaffe, 
ale też poszczególnych służb 
takich jak szturm pionie-
rzy, czyli niemieccy saperzy 
szturmowi, którzy znani by-
li podczas Powstania z tego, 
ze palili budynki. Poza tym 
w widowisku brały udział 
osoby przeprane w mun-
dury rosyjskich renegatów, 
czyli RONA (Rosyjska Wy-
zwoleńcza Armia Ludowa), 
którzy dosyć mocno przy-
czynili się do wszystkich 
zbrodni na terenie Warsza-
wy. I oczywiście mieliśmy 
rekonstruktorów w mundu-
rach powstańczych – w słyn-
nych panterkach, w których 
chodziły oddziały Radosła-
wa i inne staromiejskie od-
działy, ale też ubiory cywil-
ne. Całe spektrum strojów 
i postaci.

Do tego doszła scenogra-
fia. Jej przygotowanie za-
wsze zabiera mnóstwo cza-
su. Zaczyna się od pomysłu, 
jak coś przygotować, że-

by to było efektowne, żeby 
zachwyciło widownię, ale 
jednocześnie żeby nawią-
zywało swoją formą do po-
wstańczych realiów, i żeby 
było bezpieczne dla rekon-
struktorów, którzy będą się 
poruszać po terenie. 

 ◘ Na rekonstrukcję pod 
PWPW przyjechało też 
mnóstwo niemieckiego 
sprzętu pancernego.
Muszę przyznać, że do tej 

pory nie mieliśmy podczas 
inscenizacji powstańczej 
tak wielkiej ilości sprzętu, 
jak tym razem. Pojawił się 
niemiecki transporter opan-
cerzony Sd.Kfz.251, podob-
ny był wykorzystany rów-
nież 10 lat temu podczas 
poprzedniej inscenizacji 
przed PWPW, przyjechała 
kopia niemieckiego czołgu 
PzKpfw V Panther, czyli 
słynnej Pantery, nosiciel ła-
dunków wybuchowych Go-
liath, był Sd.Kfz.301 Bor-
gward B IV, czyli nosiciel 
min, o którym wspominali-
śmy w narracji, jako o czoł-
gu pułapce, którego wybuch 
13 sierpnia 1944 r. spowo-
dował śmierć ponad 300 
osób. Było działo samobież-
ne Jagdpanzer 38(t) Hetzer 
i był po raz pierwszy Sturm-
geschutz IV , co prawda nie 
wziął udziału w samej in-
scenizacji, ale był tylko ta-
ką wisienką na torcie. Dzia-
ła samobieżne były tymi 
pojazdami, które miały nie-
słychaną siłę rażenia, to od-
strzał z tych dział właści-
wie powodował największe 
zniszczenia w PWPW. Na 
rekonstrukcję przyjechało 
też działko przeciwlotnicze 
Flak 38. Bateria tych dzia-
łek stała koło Cytadeli i non 
stop ostrzeliwała budynki 
PWPW, powodując najwięk-
sze ofiary śmiertelne wśród 

Niemcy w Warszawie
cukierków nie rozdawali

Jest niesłychanie ważne, żeby historia opowiadana podczas inscenizacji miała jakąś ciągłość, 
a nie była opowieścią tylko o wybranych zdarzeniach -mówi o widowisku rekonstrukcyjnym 
„Reduta PWPW” Tomasz Karasiński, szef Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”.
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przebiegających powstań-
ców, były to działka bardzo 
szybkostrzelne i to powodo-
wało duże straty.

Mieliśmy w insceniza-
cji również motocykl BMW 
R 75, ale także ciężarów-
kę Opel Blitz. W insceniza-
cji ten Opel stanął dokład-
nie w tym samym miejscu, 
w którym został rozbity 
podczas Powstania przez 
załogę PWPW, troszeczkę 
pod innym kątem, ale miej-
sce jest dokładnie to samo. 
Nie było wtedy niestety du-
żego sukcesu ze strony po-
wstańców, dlatego że na 
pace tego samochodu znale-
ziono nie broń, tylko podko-
wy końskie. Trzeba pamię-
tać, że Niemcy używali nie 
tylko pojazdów gąsienico-
wych, czy motorowych,  ale 
także konnych, stąd kilka 
skrzynek końskich podków.

Podkreślę, że przy two-
rzeniu tego widowiska by-
ły dla nas ważne relacje 
żołnierzy - inspiracją była 
książka pana Juliusza Ku-
leszy „Z Tasiemką na czoł-
gi”, czy „Reduta PWPW”, 
ale również inne, m.in. 
wspomnienia żołnierzy Ba-
talionu Zośka, wspomnienia 
żołnierzy Zgrupowania „Le-
śnik” i innych. 

 ◘ W inscenizacji niezwykle 
ważna była też 
pirotechnika, która robiła 
bardzo realistyczne 
wrażenie, a jednak 
nie były to prawdziwe 
wybuchy i strzały.
Wiadomo, że aby wido-

wisko było dobrze przepro-
wadzone, musi być trochę 
huku, strzałów. W naszej 
inscenizacji na pirotechni-
kę składały się wybuchy 
artyleryjskie, wystrzały 

z czołgów, wystrzały z Pia-
ta, który zniszczył jeden 
z pojazdów. Do tego doda-
liśmy dymy, które unosiły 
się nad Wytwórnią, dymy 
zapalonych pojazdów, wy-
buchy pojazdów, wybuchy 
pocisków - słynnych szaf, 
bombardowanie junkersów. 
Trzeba pamiętać, ze piro-
technika w widowisku re-
konstrukcyjnym musi być 
z jednej strony na tyle de-
likatna, żeby nikomu się 
nic nie stało, z drugiej stro-
ny, żeby nie włączyła syste-
mów alarmowych w PWPW. 
Więc musiało to być w mia-
rę dobrze wypośrodkowane 
i przede wszystkim zgrane 
z efektami dźwiękowymi, 
które podłożyliśmy jako tło. 
Akurat jest tak, że trudno 
uzyskać zgodę na przelot 
nad miastem samolotów, 
więc samolotów nie było, 
ale za to ewidentnie je sły-
szeliśmy. Były to dokładnie 
te samoloty, które bombar-
dowały PWPW, czyli Jun-
kersy Ju 87, z charaktery-
stycznym dla siebie wyciem 
w trakcie lotu nurkującego. 
I chwilę potem słychać by-
ło wybuchy, które w rzeczy-
wistości zawalały dosłownie 
całe kwartały domów.

 ◘ Wiem, że rekonstruktorzy 
przygotowywali się do 
widowiska, ćwicząc 
na sucho w okolicach 
Reduty przez dwa-trzy 
miesiące. 
Zawsze staramy się prze-

prowadzić jak najwię-
cej prób. Nie zawsze się to 
udaje, ponieważ w insce-
nizacji biorą udział rekon-
struktorzy są z całej Pol-
ski, a także z zagranicy. Na 
czym polegają próby na su-
cho? W grupkach opowiada-

my sobie historię, dzieląc ją 
na części składowe, na dia-
logi, które powinny być po-
wiedziane, na czas w któ-
rym ma to się rozegrać i to 
w taki sposób, żeby dać wi-
dzom możliwość jednocze-
śnie i obejrzenia widowiska 
i jego odsłuchania. Insce-
nizacje nie mają być tylko 
widowiskami. Mają pozo-
stawić w głowach widzów 
realną historię. Najważ-
niejsza jest opowieść czyta-
na przez narratora, która 
ma uzmysłowić słuchaczom, 
jak rzeczywiście wygląda-
ło Powstanie, ma pokazać 
szerszy kontekst, a nie tyl-
ko scenki rodzajowe, które 
oglądamy w inscenizacji.

 ◘ Przyznam, że po 
obejrzeniu Waszej 
rekonstrukcji mam 
mieszane uczucia. To 
jednak przerażające 
widowisko.
Zawsze mam obiekcje, czy 

jest sens pokazywać brutal-
ne sceny, czy to nie jest zbyt 
dosłowne. Ostatecznie jed-
nak, wydaje mi się, że to 
jest nasz obowiązek. W dzi-
siejszym świecie młodzież 
ogląda przemoc właściwie 
na każdym kroku, w telewi-
zji, w grach, nawet czytając 
słynne „Kamienie na sza-
niec” doświadczamy scen 
bestialstwa Niemców. Trze-
ba to sobie wyraźnie powie-
dzieć: Niemcy w Warszawie 
cukierków nie rozdawali.

Okupacja w Warszawie 
wyglądała zupełnie inaczej 
niż w Paryżu. Gen. Polko 
mówi, że Niemcy przez pięć 
lat przygotowywali warsza-
wiaków do wybuchu Po-
wstania, tymi wszystkimi 
swoimi zbrodniami, egzeku-
cjami, aresztowaniami, wy-

wózkami do obozów zagła-
dy, tą całą eksterminacją.

To była zbrodnia popełnia-
na na narodzie z pełną preme-
dytacją. Musimy dawać świa-
dectwo takim zdarzeniom. 
Mówić o tym w narracji, wy-
raźnie pokazywać, nawet dra-
styczne szczegóły i sceny. Nie 
było przecież tak, że w Po-
wstaniu wszystko odbywało 
się na niby. Nie, ludzie real-
nie ginęli stekami, tysiącami. 
Polski naród był skazany na 
zagładę i to trzeba jasno po-
wiedzieć. Nie robili tego hi-
tlerowcy, tylko Niemcy. Też 
chcemy to powiedzieć. To że 
on miał naszywkę RONA, czy 
Viking, to nie znaczy, że nie 
reprezentował w tym momen-
cie armii niemieckiej. Jed-
ną z największych kłamstw 
w Warszawie, to nazwanie 
zbrodniarzy mianem hitle-
rowców. To nie byli hitlerow-
cy, to byli żołnierze niemieccy. 

 ◘ Czy uodpornił się Pan 
już na widok takich 
brutalnych scen, które 
widzieliśmy w widowisku?
Uodporniłem się po prze-

czytaniu wielu książek na 
temat Powstania. Szczegól-
nie poruszyła mnie książka 
wydana parę lat temu przez 
IPN, która jest zbiorem do-
kumentów niemieckich 
z archiwów rosyjskich służb. 
Opisane są w niej dosyć dra-
matyczne losy powstańców 
warszawskich wziętych do 
niewoli. Są tam dokumen-
ty z przesłuchań tych ludzi, 
na których widnieje adnota-
cja „do likwidacji”, „do roz-
strzelania”. Lektura takich 
materiałów historycznych 
powoduje we mnie taki sil-
ny bunt, że nie mogę sobie 
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wyobrazić, żeby o tym nie 
opowiedzieć, żeby polskie 
społeczeństwo o tym nie wie-
działo. To co się dzieje w tej 
chwili na świecie, co się dzie-
je obecnie w Syrii, to jest do-
kładnie to samo. To jest 
zwykła zbrodnia popełniana 
przez grupę jednych ludzi 
na innych. Musimy przywo-
ływać tragiczną powstańczą 
historię, właśnie po to, żeby-
śmy się zaczęli zastanowili 
nad tym co się z nami dzie-
je dziś.

 ◘ Grupa Historyczna 
Zgrupowanie „Radosław” 
to nie tylko grupa 
rekonstrukcyjna.
Wiele lat temu zakłada-

jąc naszą grupę postawili-
śmy sobie za punkt honoru, 
że nie będzie to grupa rekon-
strukcyjna. Organizacja wi-
dowisk rekonstrukcyjnych 
to jedynie taka wisienka na 
torcie dla tych młodych lu-
dzi, którzy chcą do nas dołą-
czyć. Jest takim wabikiem, 
który ma ich zachęcić do po-
znawania historii. 

Dzięki takiej niecodzien-
nej formie mogą ją poznać 
od kuchni – od relacji, wcho-
dząc w większe szczegóły. 
Tworząc rekonstrukcje za-
stanawiają się jak wido-
wisko powinno wyglądać 
w szczegółach – dzięki te-
mu poznają różne elementy 
historii, od gwary warszaw-
skiej, poprzez elementy stro-
jów cywilnych oraz umundu-
rowania. Dzięki temu mają 
tę wiedzę trochę większą niż 
ogół społeczeństwa. Potem 
zaczynają się jej uczyć, sa-
mi czytają różne publika-
cje naukowe, wspomnienio-
we. Mamy zawsze taki okres 
próbny, wymagający od kan-
dydata do „Zgrupowania 
Radosław” posiadania do-
kładnej wiedzy na temat Po-
wstania. To jest czas inten-
sywnej nauki, który kończy 
się egzaminem.

Początek naszej grupy był 
silnie związany ze służbą 
sztandarową. Tak się złoży-
ło, że mój kolega był depozy-
tariuszem sztandaru „Zgru-
powania Radosław” i ten 
sztandar towarzyszy nam 
już od 11 lat, we wszystkich 
uroczystościach. Najczęściej 

są to bardzo smutne wyda-
rzenia - pogrzeby żołnierzy, 
których żegnamy na war-
szawskich i nie tylko war-
szawskich cmentarzach. 

O co w tym wszystkim 
chodzi? To jest taka natural-
na więź młodego pokolenia, 
z pokoleniem już odchodzą-
cym. Tak jak to Pokolenie 
Kolumbów miało w oczach 
sędziwych weteranów Po-
wstania Styczniowego. Dzi-
siaj staramy się to kontynu-
ować, okazując cześć i honor 
tym, którzy w kolejnym pol-
skim powstaniu brali udział 
i myślę, że to jest zupełnie 
naturalne. 

Kolejna rzecz to są lek-
cje historyczne, które pro-
wadzimy już od wielu, wie-
lu lat w różnych szkołach, 
a nawet uczelniach. związa-
ne z historią powstania war-
szawskiego. Nie o to chodzi 
aby komuś nakłaść do gło-
wy dat czy nazwisk. Przede 
wszystkim zależy nam na 
wzbudzeniu emocji, to one 
mają podstawowe znacze-
nie. Jedną z takich najważ-
niejszych lekcji, jest pytanie 
o trzy hasła, które są dla nas 
jako narodu najważniejsze, 
a o których się dziś już bar-
dzo często zapomina, czyli 
Bóg, Honor, Ojczyzna. Z Bo-
giem młodzież sobie dosko-
nale radzi. Z Ojczyzną też. 
Problem zaczyna się z ho-
norem. Delikwentowi, któ-
ry nie potrafi znaleźć odpo-
wiedzi na pytanie, czym jest 
honor, zawsze dajemy do rę-
ki współczesną encyklopedię 
i mówimy „znajdź to hasło”. 
I co się okazuje? Tego hasła 
nie ma. To wyraźnie poka-
zuje skalę problemu, który 
stoi przed nami, który trze-
ba rozwiązać. 

Mamy w naszej Grupie 
jedną kardynalną zasadę– 
nigdy nie zakładamy mun-
durów wrogich armii, nie 
chcemy deprecjonować zna-
ków Armii Krajowej. Nie 
chcemy w jakikolwiek spo-
sób ich tutaj poniżyć. Nie 
ma takiej możliwości, że ta 
sama osoba wystąpi w mun-
durze niemieckim, potem 
polskim a jeszcze potem so-
wieckim. Nie, my nosimy 
tylko polski mundur. 

 ◘ Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Iza Łukasiuk

dokończenie 7

Dziękujemy
Szanowni Państwo,
piknik powstańczy reduta PWPW okazał się niezwykle uda-
nym wydarzeniem. Do jego organizacji przyczyniło się wiele 
osób i instytucji. W imieniu zarządu PWPW S.A. wszystkim 
Państwu gorąco dziękuję za zaangażowanie, ciężką pracę 
i twórcze pomysły, które złożyły się na nasz wspólny sukces.

Szczególne podziękowania kieruję do Pana Juliusza Kuleszy, 
przyjaciela Wytwórni, który wspierał nasza inicjatywę od po-
czątku, a w dniu pikniku aktywnie uczestniczył w promocji 
tego wydarzenia. Panie Juliuszu, dziękujemy, że stał się Pan 
twarzą reduty PWPW. 

Gorąco dziękuje wszystkim pracownikom Wytwórni, którzy 
bezpośrednio lub pośrednio wspierali organizację tego wyda-
rzenia. Szczególnie dziękuję całemu zespołowi ds. organizacji 
pikniku powstańczego (Monika Olbryś-Zegarowska, przewodni-
cząca, Wawrzyniec Kaznowski, Iza Łukasiuk, radosław Mierze-
jewski, Mariola Hoffmann, Agnieszka Bloch, Urszula Łęczycka, 
Mariusz Perzyna, Paweł Popiel, Dorota Zielińska), ale także pra-
cownikom Działu Komunikacji i Promocji, Służby Ochrony, elek-
trykom i brygadzie transportowej.

Serdecznie dziękuję firmom, które przygotowały poszcze-
gólne części naszego pikniku:

zz Justpoint Sp. z o.o.

zz DSF Grupa Sp. z o.o. 

zz Alpha Vision Sp. z o.o.

zz Zarząd Dróg Miejskich

zz Zarząd terenów Publicznych

zz Inżynier ruchu m.st. Warszawa

zz Biuro Zarządzania Kryzysowego m.st.Warszawy

zz Prezes Zarządu PKiN

zz Stołeczny Konserwator Zabytków

zz Smaki miasta

Dziękuję wykonawcom: Joszko Broda z zespołem „Dzieci 
z Brodą” oraz Garwoliński teatr Muzyczny „Od czapy”, 
a także wszystkim mediom zaangażowanym w relacjono-
wanie naszego wydarzenia. 

Największe podziękowania kieruję do członków grup rekon-
strukcyjnych, którzy wzięli udział w tym przepięknym wido-
wisku:

zz Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie 
radosław”

zz Grupa rekonstrukcyjno-Filmowa Bemowo

zz Grupa rekonstrukcji Historycznej Śródmieście

zz Grupa rekonstrukcji Historycznej 19 Division der 
Wehrmacht

zz trójmiejska Grupa rekonstrukcji Historycznej

zz Grupa rekonstrukcji Historycznej Pionier 39

zz Grupa rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grollman

zz Grupa Historyczna Niepodległość

zz Grupa rekonstrukcji Historycznej Kampinos

zz Grupa rekonstrukcji Historycznej ren

zz Grupa rekonstrukcji Historycznej Kampfgruppe Luger

Łącząc wyrazy szacunku i wdzięczności mam nadzieję na 
dalszą współpracę przy okazji kolejnych realizowanych 
przez nas inicjatyw. 

Piotr Woyciechowski, Prezes Zarządu PWPW S.A.
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Emocje 
i stres 
odstawić 
na bok
Grzegorz Krynicki, 
współtworca 
scenariusza 
widowiska 
rekonstrukcyjnego 
„Reduta PWPW” i jego 
reżyser opowiada 
o szczegółach pracy na 
„planie”.

 ◘ Jak długo trwały 
przygotowania do 
rekonstrukcji „Reduta 
PWPW?
Już na przełomie maja 

i czerwca rozpoczynaliśmy 
pierwsze prace nad sceno-
grafią oraz nad scenariu-
szem. Staraliśmy się rów-
nież przeanalizować całą 
rekonstrukcję, która odby-
ła się w tym samym miej-
scu 10 lat wcześniej - wy-
korzystać elementy, które 
stanowił mocny atut tam-
tej inscenizacji i unikać po-
pełnionych błędów. Od tego 
czasu zaczęliśmy organizo-
wać pierwsze zbiórki zwią-
zane z tematyką widowiska 
„Reduta PWPW”, wprowa-
dzając grupę w nadchodzą-
ce wydarzenie.

Wbrew pozorom, czasu na 
przygotowania nie było wie-
le. W końcu znaczna część 
z nas pracuje, ma dodat-
kowe zajęcia, a nie wszyst-
kie weekendy mogliśmy 
poświęcać na rzecz insceni-
zacji. Grupa przygotowywa-

ła się także do nadchodzą-
cej 72. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 
W międzyczasie mieliśmy 
sporo innych wydarzeń, 
równie ważnych i potrzeb-
nych, nie mówiąc o samych 
uroczystościach sztandaro-
wych, które dla naszego sto-
warzyszenia są zawsze naj-
istotniejsze. Niemniej, nie 
zabrakło optymizmu, wo-
li, chęci i determinacji, by 
wszystko odbyło się zgodnie 
z założeniami.

 ◘ Jak powstawał 
scenariusz?
Scenariusz opracowywa-

liśmy wspólnie z Tomkiem 
Karasińskim, potem nastą-
pił pewnego rodzaju podział 
zadań. Ja stałem się głów-
nie odpowiedzialny za re-
konstrukcję, Tomek za nasz 
udział w pikniku historycz-
nym PWPW. Ale pozostawa-
liśmy w ciągłym kontakcie, 
pomagaliśmy sobie wza-
jemnie. Nie mogę tutaj nie 
wspomnieć o dużym udzia-
le w tworzeniu scenariu-
sza Rafała Kierzkowskiego 
z naszego stowarzyszenia 
i Krzysztofa Zawidzkie-
go z Grupy Rekonstrukcyj-
no-Filmowej Bemowo. Bez 
nich na pewno nie powstał-
by taki spektakularny efekt 
końcowy.

W historii, którą przed-
stawiliśmy, chcieliśmy po-
kazać sytuację w War-
szawie na kilka dni przed 
wybuchem Powstania, 
najważniejsze wydarze-
nia z okresu walk o Stare 
Miasto i PWPW, tragizm 
obrońców Reduty i miesz-
kańców Warszawy po zaję-
ciu PWPW przez Niemców. 
Wielokrotnie pojawiałem 

się na terenie planowanej 
inscenizacji ustalając szcze-
góły, rozpisując nowe punk-
ty w scenariuszu - często 
pomagali mi koledzy. Sta-
raliśmy się wykorzystywać 
jak najwięcej źródeł histo-
rycznych, takich jak wspo-
mnienia Powstańców, doku-
menty. Bardzo ważne były 
dla nas wspomnienia pana 
Juliusza Kuleszy.

Dużym wyzwaniem było 
również przygotowanie ca-
łej scenografii. Liczne ele-
menty współczesne, takie 
jak tablice, słupki, znaki 
drogowe, wymagały zakry-
cia, a plac chcieliśmy uroz-
maicić w takie rekwizyty,  
jak słup ogłoszeniowy, mały 
kiosk, budki wartownicze, 
czy bunkry. 

 ◘ Jak wyglądały ostatnie 
dni przed rekonstrukcją?
To był dla mnie niezwykle 

stresujący czas. Właściwie 
przez cały tydzień ze wzglę-
du na przygotowania nie by-
ło mnie całe dnie w domu. 
A jeśli byłem, to przed kom-
puterem, pisząc kolejne do-
kumenty, maile, rozpiski. 
Czułem ogromną odpowie-
dzialność za to widowisko. 
Duża ilość rekonstrukto-
rów, pojazdów pancernych, 
pirotechniki, broni strzela-
jącej, ostatnie przygotowa-
nia scenografii... - wszystko 
to musiałem spiąć i poukła-
dać w jedno.

Do tego niekończąca się 
ilość telefonów, listów i ty-
kający przed oczami zegar 
przypominający, że cza-
su na dopięcie wszystkiego 
jest co raz mniej. W sobotę 
na terenie rekonstrukcji po-
jawiłem się już o godzinie 5 
rano.

 ◘ I w końcu nastąpiła 
godzina „W” - zaczęło się!
Podczas prowadzenia wi-

dowiska na szczęście udało 
mi się odnaleźć wewnętrzny 
spokój, emocje i stres odsta-
wić na bok. Po prostu zająć 
się pracą. W moich rękach 
skupiało się wiele wątków: 
musiałem współpracować 
z pirotechnikiem, puszczać 
dźwięki w odpowiednich 
momentach, pomagać nar-
ratorowi i kierować stroną 
powstańczą i niemiecką.

To była moja pierwsza 
i to tak wielka inscenizacja, 
którą tworzyłem od począt-
ku do końca. Trwała ponad 
1,5 godziny.

N i e  z a p o m n ę ,  j a k 
w pewnym momencie mia-
łem w rękach dwie krótko-
falówki i telefon - koleżan-
ce, która będąc na zapleczu 
Wójtowskiej wykonywała 
moje polecenia, wyczerpała 
się bateria w krótkofalówce, 
więc aby pozostawać w sta-
łym kontakcie, rozmawiali-
śmy całą inscenizację przez 
telefon.

Istotne było też zachowa-
nie bezpieczeństwa. W koń-
cu na ulicach pojawiła się 
duża ilość sprzętu pancer-
nego i pirotechniki. Szczę-
śliwie nic się nikomu nie 
stało. 

Pomimo trudnego zada-
nia, myślę, że możemy so-
bie powiedzieć: „Udało się”. 
Ogromnie dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do tego efektu.

Choć tego dnia byłem 
skrajnie wyczerpany, to te-
raz mogę powiedzieć z całą 
pewnością - nie żałuję.

 ◘ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Iza Łukasiuk
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Tak jak my chcieli żyć, 
mieli swoje marzenia
I nagle ktoś krzyknął, że wyciągają na rozstrzelanie tych w mundurach. 
Padło hasło, żeby się natychmiast pozbyć wszystkiego, co jest wojskowe. 
I ja wtedy z wielkim bólem zrzuciłam z siebie panterkę i furażerkę 
z orzełkiem, a to dla mnie świętość – wspomina przeżycia z widowiska 
rekonstrukcyjnego Magdalena Stulgis, członek Grupy Historycznej 
„Zgrupowanie Radosław”.

 ◘ Magdo, podczas 
inscenizacji „Reduta 
PWPW” wystąpiłaś 
w dwóch rolach 
– organizatora 
i rekonstruktora. 
Właściwie byłam tam 

głównie jako organizator, 
pracownik firmy Justpo-
int, która od kilku miesięcy 
zajmowała się przygotowa-
niem pikniku i widowiska 
od strony technicznej. Nie-
oczekiwanie jednak w pew-
nym momencie wkroczyłam 
na plan inscenizacji i ode-
grałam tam swoją rolę.

 ◘ Od kilku lat jesteś 
członkiem Grupy 
Historycznej 
„Zgrupowanie Radosław”.
Tak, ale podczas widowi-

ska „Reduta PWPW” po raz 
pierwszy patrzyłam na re-
konstrukcję głównie od stro-
ny technicznej. Wcześniej, 
kiedy jako rekonstruk-
tor byłam zaangażowana 
w prace nad scenariuszem, 
w próby dla uczestników czy 
przygotowanie scenografii, 
miałam zupełnie inny od-
biór całej inscenizacji niż 
teraz. Tym razem było dla 
mnie fascynujące zobaczyć, 
w jaki sposób możemy zwie-
lokrotnić efekt widowiska 
i umożliwić większej niż za-
zwyczaj liczbie ludzi odbiór 
tego wydarzenia, poprzez 
użycie najnowocześniej-
szych technologii - profesjo-
nalnego nagłośnienia, wiel-
koformatowych ekranów.

Zazwyczaj przy tego typu 
uroczystościach i imprezach, 
szczególnie kiedy one się 
dzieją w terenie miejskim, 
wszyscy widzowie cisną się 
w samo centrum wydarzeń, 
robi się tłok i w gruncie rze-

czy jedni drugim zasłania-
ją widok. Tym razem, dzię-
ki wykorzystaniu telebimów 
publiczność mogła ustawić 
się w wielu punktach i swo-
bodnie obserwować całe wi-
dowisko. Ekrany pozwoliły 
nam też na pokazanie w du-
żych zbliżeniach twarzy re-
konstruktorów, ich emocji, 
tego wszystkiego, co przeży-
wali. Dawało to niesamowity 
efekt. Sama wiem, jak dziw-
ne wydaje się obserwowanie 
inscenizacji z daleka, kiedy 
widzi się jedynie małe bie-
gające ludziki, coś wybucha, 
coś strzela. To jest zbyt dale-
ka perspektywa, trudno wte-
dy o osobisty odbiór. Dzięki 
zbliżeniom, do których przy-
zwyczaił nas świat filmo-
wy, jesteśmy zdolni bardziej 
uczestniczyć w żywych emo-
cjach.

 ◘ Świetnym pomysłem było 
łączenie kilku planów. 
Oglądałam inscenizację 
stojąc na polance 
w Parku Traugutta przy 
jednym z telebimów, 
na którym widać było 
wydarzenia spod bramy 
głównej PWPW. Nagle 
pod ekran podjechała 
grupa Niemców. Byli tuż 
na wyciągnięcie ręki, 
kiedy ustawiali działo 
w kierunku Wytwórni. 
Zrobił się taki podwójny 
plan, a w oddali jeszcze 
trzeci - zarys sytuacji 
u zbiegu ul. Sanguszki 
i Zakroczymskiej.
Tak, technika pomogła 

nam zdecydowanie. Dużym 
atutem tej inscenizacji było 
również nagłośnienie. Głos 
narratora Antka Pawlickie-
go, który docierał do wszyst-
kich bardzo dokładnie, odgło-

sy wystrzałów i nagranych 
dźwięków bombowców. Wy-
korzystaliśmy też mikropor-
ty, dzięki czemu można by-
ło pokazać taką scenę z lat 
okupacji, jak ta z dziewczyną 
śpiewającą zakazane piosen-
ki. Wszyscy mogli wysłuchać 
jej śpiewu, i być świadkami 
strzału, od którego zginęła.

Jako organizator tego 
przedsięwzięcia, pracujący 
nad jego przygotowaniem 
przez kilka miesięcy, muszę 
przyznać, że ten moment 
rozpoczęcia inscenizacji, 
kiedy w jednej chwili musia-
ły się zgrać tysiące wątków, 
skojarzył mi się z godziną 
„W” podczas Powstania. Od 
rana stan absolutnej goto-
wości, wszystko dopięte na 
ostatni guzik. Choć jeszcze 
trzeba coś poprawić, gdzieś 
dodatkowo zadziałać. Duża 
adrenalina, ogromna odpo-
wiedzialność, ale kiedy wi-
dać już efekt, fantastyczna 
satysfakcja i frajda. Podo-
bieństwo do powstańczej mo-
bilizacji polegało też na tym, 
że na ten sukces złożyła się 
praca wielu ludzi, wszyscy 
mieliśmy jeden cel. Dokład-
nie jak w powstaniu. Cieszy-
łam się też widząc radość lu-
dzi, którzy przyszli obejrzeć 
nasze widowisko. To jest za-
wsze nagroda i dodatkowa 
motywacja do działania.

 ◘ W pewnym momencie 
stałaś się aktorką.
To prawda. Byłam ubrana 

w historyczny mundur, po-
nieważ zostałam wyznaczo-
na do tzw. zadań specjalnych 
- byłam osobą do ewentual-
nych interwencji na planie. 
Jeśli trzeba byłoby w trakcie 
trwania inscenizacji przeka-
zać jaką wiadomość od reży-

sera do rekonstruktorów, to 
żeby współczesnym strojem 
nie psuć tzw. koszerności 
widowiska, miałam wbiec 
w mojej panterce i furażerce 
i udając uczestnika przeka-
zać wiadomość. Miałam być 
taką łączniczką.

I nagle rzeczywiście za-
istniała taka potrzeba. Nie 
każdy wie, a my sobie z tego 
trochę żartujemy, że rekon-
struktorzy, którzy odgrywają 
Niemców zachowują się tak, 
jakby ich postaci były nie-
śmiertelne. Mają nadludzką 
moc i są nie do zdarcia. Po-
lacy, którzy zgodnie ze sce-
nariuszem danej sceny mają 
ich pokonać, cały czas do nich 
strzelają, strzelają, strze-
lają, a Niemcy wciąż żyją. 
W związku z tym zdarza się, 
że akcja w takim fragmencie 
widowiska znacznie się prze-
dłuża, niezgodnie z wcze-
śniejszymi ustaleniami. Wte-
dy potrzeba kogoś, kto da im 
znać, żeby wstrzymać ogień, 
żeby akcja poszła dalej.

Właśnie z takim meldun-
kiem wysłano mnie na bary-
kadę, żebym przekazała Po-
lakom „Wstrzymać ogień”. 
A później tak się rozwinęła 
akcja, że nie miałam już moż-
liwości powrotu do reżyserki, 
tak jak planowałam. Zbyt 
wiele się działo na planie, że-
by mój powrót był naturalny.

Pamiętam, że w momen-
cie kiedy wkroczyłam na 
pole walki (a dawno już nie 
uczestniczyłam w rekon-
strukcjach), to było trochę 
tak jak z jazdą na rowerze 
- natychmiast stałam się tą 
„dziewczyną z Powstania”. 
Kiedy poczułam zapach pro-
chu, od razu zaczęłam ina-
czej biec, nabrałam innego 
rytmu.

Magdalena Stulgis podczas pikni-
ku powstańczego PWPW
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Dla moich kolegów za ba-
rykadą moja obecność była 
dużym zaskoczeniem, pyta-
li: „Magda, skąd się tu wzię-
łaś?” To było zabawne. Tak 
się czułam trochę, jakbym 
dołączyła do nich z innego 
oddziału. Części osób też nie 
znałam, bo były tam osoby 
z kilku innych grup rekon-
strukcyjnych. To było także 
dla mnie nowe i bardzo re-
alistyczne przeżycie.

 ◘ Zostałaś na planie już do 
końca inscenizacji. Jakie 
momenty były dla Ciebie 
najtrudniejsze?
Przyznam, że ze wzglę-

du na kilkuletnie doświad-
czenie, samo bieganie pod 
ostrzałem, czy krycie się za 
barykadą, nie robi już na 
mnie wrażenia. Ale było kil-
ka innych ciężkich momen-
tów. Pierwszy to ten, kiedy 
był ostrzał sztukasów. Wte-
dy wszyscy dostali komen-
dę „Padnij”. Siedziałam na 
ziemi skulona i czułam, że 
ten świdrujący dźwięk roz-
sadza mi głowę. To jak wte-
dy „zagrałam” swoim cia-
łem było wynikiem kilku 
rzeczy – z jednej strony te-
go co rzeczywiście ten prze-
raźliwy dźwięk ze mną robił, 
z drugiej wspomnień praw-
dziwych kronik filmowych, 
z których pamiętałam takie 
naloty i reakcje ludzi na nie, 
a z trzeciej mojego aktorskie-
go wczucia się w sytuację.

W innej scenie, mimo że 
byłam łączniczką, pomaga-
łam koleżankom sanitariusz-
kom. Kiedy opatrywałyśmy 
jednego z rannych, w pew-
nym momencie poczułam 
ogromne pragnienie. Na te-
renie inscenizacji można by-
ło pić wodę tylko w butelkach 
z epoki, których było niewie-
le, więc i wody było mało - do-
kładnie tak jak w powstaniu. 
Kiedy moja koleżanka sani-
tariuszka wyciągnęła taką 
butelkę, żeby podać ją ranne-
mu, poczułam ogromne pra-
gnienie – a wiedziałam, że on 
ma pierwszeństwo. Poczułam 
wtedy jeszcze większy szacu-
nek do moich rówieśniczek 
sprzed ponad 70 lat. To było 
niesamowite uczucie, wywo-
łane tak prostym gestem.

Później był też taki mo-
ment, kiedy jeden z kolegów 
padł raniony i trzeba było się 

wycofać w stronę ul. Wójtow-
skiej z powodu nacierających 
na nas Niemców. Ktoś przy-
biegł z noszami, takimi cięż-
kimi, wojskowymi. Wrzuci-
liśmy tego dość postawnego 
mężczyznę, a właściwie je-
go bezwładne ciało, na te no-
sze. Wzięliśmy je w trzy oso-
by, zaczęliśmy iść, po chwili 
biec, i ja nagle poczułam, że 
już nie mam siły, tak realnie, 
i po prostu padłam pod napo-
rem tego ciężaru. Wygląda-
ło to tak, jakbym dostała po-
strzał. Upadłam na ziemię, 
jeszcze tak się kuliłam, jako 
że „postrzał” był w brzuch. 
Leżałam i myślałam, że to 
już będzie mój koniec. Pró-
bowałam się poruszyć, żeby 
było widać, że chociaż jestem 
ranna, to wciąż żyję.

W pewnym momencie zo-
baczyły mnie sanitariusz-
ki, opatrzyły mnie i zaczęły 
wyprowadzać na ul. Wójtow-
ską. To było dla mnie po-
dwójnie trudne, bo właśnie 
wtedy pył, jaki unosił się 
w powietrzu dostał się pod 
moje soczewki i przez chwi-
lę kompletnie nic nie widzia-
łam. Kiedy dotarliśmy na ul. 
Wójtowską, mieliśmy chwi-
lę oddechu, ale nie trwało 
to długo, bo przyszli Niemcy 
i zaczęli nas pędzić na San-
guszki na rozstrzelanie.

To było przejmujące. By-
ła wśród nas część cywi-
li, a cześć osób w mundu-
rach. I nagle ktoś krzyknął, 
że wyciągają na rozstrzela-
nie tych w mundurach. Pa-
dło hasło, żeby się natych-
miast pozbyć wszystkiego, 
co jest wojskowe. I ja wte-
dy z wielkim bólem zrzuci-
łam z siebie panterkę i fura-
żerkę z orzełkiem. A to dla 
mnie świętość. 

 ◘ Czy teraz mówisz, 
jako Magda, czy 
jako „dziewczyna 
z Powstania”?
I jedno i drugie. Orzełek to 

jest dla nas świętość. To by-
ło dla mnie straszne, że mu-
siałam zdjąć moją panterkę 
i wręcz się do niej nie przy-
znawać. A byłam z niej dum-
na, zarówno jako Magda – 
współczesny rekonstruktor, 
jak i Magda, powstaniec. 
Odrzuciłam też pas wojsko-
wy, zostałam w sukience. 
Niestety miałam na sobie 
buty wojskowe, których nie 
mogłam się pozbyć. I kie-
dy Niemcy zagnali nas na 
skrzyżowanie, zaczęli wy-
ciągać dziewczyny do zgwał-
cenia, a osoby w mundurach 
do rozstrzelania. Zastana-
wiałam, co będzie ze mną, 
do której grupy trafię.

Ale w pewnym momencie 
nadarzyła się okazja, żeby 
uciec. Pilnujący nas esesman 
się odwrócił, więc chciałam 
czmychnąć, ale.. zostałam za-
strzelona. W pierwszej chwi-
li po strzale, jeszcze się po-
ślizgnęłam, co dodatkowo 
dodało dramatyzmu. Pamię-
tam, że leżałam na tym as-
falcie i myślałam, że poleżę, 
przeczołgam się gdzieś, może 
ocaleję, ale oczywiście Nie-
miec chciał sprawdzić, czy 
dobrze wykonał swoja pracę, 
podszedł do mnie, sprawdził, 
czy jeszcze żyję i dobił mnie 
dwoma strzałami.

To też jest szokujące, kie-
dy leżysz i widzisz drugiego 
człowieka, który podchodzi do 
ciebie, i zamiast pomóc, wy-
ciąga w twoją stronę pistolet 
i oddaje strzał. Niesłychanie 
przejmujące przeżycie. Mam 
taki zwyczaj, że kiedy w trak-
cie inscenizacji zginę albo je-

stem ranna, kiedy mam taki 
czas spokoju, to staram się po-
modlić za tych, którzy zginęli.

 ◘ Ogromne emocje.
To są olbrzymie emocje. 

To nie jest tak, że wkłada-
my na siebie przebrania i so-
bie biegamy dla uciechy wi-
dzów. Kiedy wchodzę na 
plan, to nie jestem Magdą, 
która przekazuje informa-
cje od reżysera do aktorów, 
ale Magdą – łączniczką, któ-
ra martwi się o życie nie ty-
le swoje, ale swoich kolegów. 
Kiedy widzę ich rannych albo 
nieżywych, za każdym razem 
robi to na mnie piorunujące 
wrażenie, bo chciałabym im 
pomóc, a nie mogę. My to na 
prawdę przeżywamy - takie 
chwile są dla nas trudne, ale 
też niesłychanie jednoczące.

Jednak bez względu na to, 
jak wiele emocji byśmy tam 
na planie nie przeżyli, to do-
świadczamy takiego błogo-
sławieństwa, że po zakoń-
czeniu inscenizacji możemy 
wstać, otrzepać się i wrócić do 
domu. Prawdziwi powstańcy 
nie mieli tego szczęścia…

 ◘ Dla nich tworzycie te 
widowiska.
To nasza powinność. To 

forma przekazania pamię-
ci o losach ludzi, którzy tak 
jak my mieli swoje plany, 
marzenia, a musieli je odło-
żyć na półkę, bo wiedzieli 
że najważniejsze jest jedno 
wspólne marzenie, które-
mu na imię Wolna Polska. 
Mimo iż nikt wielkich słów 
wtedy nie używał, to jed-
nak to poczucie wspólnoty 
było bardzo silne. Chcemy, 
żeby widzowie zobaczyli, że 
z powstańcami dzieli nas je-
dynie odstęp czasu. To nie 
jest nasza zasługa, że  ży-
jemy teraz w wolnym kraju 
– a właśnie tamtego pokole-
nia. To że dzięki nim może-
my mieszkać w Warszawie, 
a nie w Warschau, że mo-
żemy wywieszać biało-czer-
wone flagi 1 sierpnia, czy 11 
listopada, że mówimy w ję-
zyku polskim. To jest oczy-
wiste, że chcemy oddać im 
honor. Nie pozwolimy na to, 
żeby ich poświęcenie zostało 
zapomniane. 

 ◘ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Iza Łukasiuk

Łączniczka, Magda, wśród jeńców, w środku w błekitnej sukience
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Medialny
rozgłos

Wywiadów udzielał bohater naszego wydarzenia Juliusz Kulesza oraz Piotr Woyciechowski, prezs 
zarządu PWPW S.A. i Tomasz Karasiński, szef Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”

„Jeden jest ranny! O tam, leży na 
ulicy!”, „Mam nadzieję, ze nigdy nie 
będą musiała przeżyć czegoś takiego…”, 
„Bardzo pouczająca, wzruszająca, łzy 
wyciska z oczu..”  - takie spontaniczne 
komentarze widzów można było usłyszeć 
w audiorelacji na antenie Radia Dla 
Ciebie. Zdjęcia z rekonstrukcji „Reduta 
PWPW” pokazano również m.in. na 
antenie PR1 oraz Telewizji Polsat, a także 
wielu mediach o zasięgu ogólnopolskim.  

Widowisko  „Reduta 
PWPW” było jedną z naj-
większych rekonstrukcji po-
wstania Warszawskiego od 
10 lat. W inscenizacji, która 
zgromadziła tłumy miesz-
kańców, udział wzięła rekor-
dowa liczba rekonstruktorów 
oraz historycznych pojaz-
dów. Nic dziwnego, że wyda-
rzenie „Reduta PWPW” by-
ło relacjonowane przez wiele 
stacji i odbiło się echem, za-
równo w mediach ogólnopol-
skich jak i lokalnych. 

Obok sceny, na której od-
bywały się koncerty, przed-
stawienia i konkursy pik-
niku powstańczego, działał 
specjalnie przygotowany  
Press Room. Przez cały dzień 
odwiedzali nas przedstawi-
ciele prasy, radia i telewi-
zji. Prezes Zarządu PWPW, 
Piotr Woyciechowski oraz 
Robert Malicki, Członek Za-
rządu PWPW odpowiadali na 
pytania dziennikarzy, udzie-

lali wywiadów oraz zaprasza-
li do udziału w rekonstrukcji 
walk o Redutę PWPW, która 
była ważnym punktem opo-
ru dla powstańczej starów-
ki. Dziennikarze mieli rów-
nież możliwość spotkania się 
z przedstawicielami PWPW 
oraz uczestnikami wydarzeń 
sprzed lat. O czasach powsta-
nia, a także o emocjach, które 
wywołuje samo wspomnienie 
walk z sierpnia 1944 r. barw-
nie opowiadał m.in. Juliusz 
Kulesza. 

Relacje z imprezy „Re-
duta PWPW” wyemitowała 
m.in. Telewizja Polsat, TVP 
3 oraz TVN 24 czy Telewi-
zja Republika. Pojawiło się 
też wiele materiałów praso-
wych w internecie oraz me-
diach społecznościowych.

W dniu rekonstrukcji na 
antenie TVP Info przedsta-
wiono relacje z pikniku po-
wstańczego oraz zaprosze-
nie na pokaz mappingu, 

a także wypowiedzi rekon-
struktorów, m.in. Toma-
sza Karasińskiego z GRH 
„Zgrupowanie Radosław”.  

Na antenie telewizji Pol-
sat w dniach 27-28 sierp-
nia 2016 r. wyemitowano 
łącznie osiem materiałów 
poświęconych piknikowi 
powstańczemu oraz rekon-
strukcji PWPW Reduta. 
Ostatnie przygotowania 
i wydarzenia tuż przed re-
konstrukcją relacjonował 
Piotr Witwicki około godz. 
17. W kolejnych odsłonach 
programu pokazywano frag-
menty przebiegu widowiska 
walk o gmach PWPW. 

O programie oraz przebie-
gu widowiska, a także o ska-
li przedsięwzięcia (rekordo-
wej liczbie rekonstruktorów 
oraz pojazdów pancernych 
wykorzystanych w insceni-
zacji) mówiono w materia-
łach wyemitowanych przez 
TVP3 (Telewizyjny Kurier 

Warszawski), w których 
wypowiadali się również 
przedstawiciele zarządu 
PWPW. Wypowiedzi przed-
stawicieli zarządu znalazły 
się również w materiałach 
Telewizji Republiki. 

Na antenie PR1, patrona 
medialnego wydarzenia o wi-
dowisku historycznym obro-
ny Reduty PWPW i warszaw-
skiej starówki mówił m.in. 
Patryk Michalski w kolejnych 
odsłonach wydania progra-
mu. O rekonstrukcjach mó-
wiono też na antenie Radia 
Maryja, gdzie oprócz wzmian-
ki o rekonstrukcji Reduta 
PWPW wspomniano również 
o rekonstrukcji w Mławie. A w 
radiu RDC znalazły się wypo-
wiedzi trzech osób udziela-
ne w trakcie rekonstrukcji 
na tle autentycznego nagra-
nia dźwiękowego oraz narra-
cji aktora Antoniego Pawlic-
kiego. 

Iwona Kostka-Kwiatkowska
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Już o zmierzchu, dokładnie o 20.30 na budynku 
mieszkalnym Rybaki 35 został wyświetlone 
multimedialne widowisko, wykorzystujące 
technikę mappingu 3D. Osnową prezentacji 
bęła historia życia Juliusza Kuleszy, członka 
powstańczej grupy PWB/17/S, opowiedziana 
na tle dziejów Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych. Nowoczesna technika 

projekcyjna – rozświetlanie trójwymiarowych 
obiektów i ich elementów za pomocą światła 
projektorów – stworzyły wrażenie zachwiania 
formy poszczególnych elementów budynków, 
a użyta podczas pokazu muzyka oddała nastrój 
poszczególnych scen.
Więcej zdjęć i film z nagraniem tego widowiska 
zamieściliśmy na płycie.



Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas Panie!

Od nieprawości każdej nocy
Od rozpaczliwej rąk niemocy
Od lęku przed tym, co nastanie
Uchroń nas Panie!

Od bomb, granatów i pożogi
I gorszej jeszcze w sercu trwogi
Od trwogi strasznej jak konanie
Uchroń nas Panie!

Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas Panie!

Uchroń od zła i nienawiści
Niechaj się odwet nasz nie ziści
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste! 

Modlitwa Bonawentury

Wiersz Jana Bonawentury romockiego (ps. Bonawentura, 1925-1944), podporucznika Armii Krajowej, podharcmistrza, 
poety, poległego w Powstaniu Warszawskim. Jan romocki napisał Modlitwę w czerwcu 1942 roku w wieku zaledwie 
17 lat. Wiersz był śpiewany przez Powstańców Warszawskich. Po raz pierwszy Modlitwa została wydana przez Aleksan-
dra Kamińskiego w zbiorze „Zośka i Parasol”.
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