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Kolejna ważna rocznica
Obchodzimy już 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r. tysiące, 
w większości młodych ludzi stanęło do nierównej walki z okupantem. Dzień później zdobyty 
został przez Powstańców gmach PWPW.

stąpił atak piechoty niemieckiej od strony 
Fortu Legionów, ale wycofała się ona pod 
polskim ostrzałem.

Od strony ul. Zakątnej, na wysokości 
ul. Przyrynek, wysadzono mur PWPW, 
dzięki czemu Powstańcy szybciej dostali 
się na teren Wytwórni.

Około godziny 14.00 gmach PWPW 
oraz budynek mieszkalny pracowników 
Wytwórni przy ul. Rybaki 35 zostały cał-
kowicie opanowane przez oddziały po-
wstańcze.

W bloku F gmachu PWPW rozpo-
czął działalność punkt sanitarny pod 
kierownictwem dr Hanny Petrynowskiej, 
ps. Rana.

Taki był początek walk o Redutę 
PWPW. Przez kolejne 27 dni trwały zacię-
te i krwawe boje. Pod niemieckim napo-
rem 28 sierpnia 1944 r. ostatni Powstańcy 
opuścili gmach od strony ul. Wójtowskiej. 
Niejeden z nich zginął pod niemieckim 
ostrzałem prowadzonym do wycofują-
cych się z okien gmachu Wytwórni.

Wielu z tych, którzy walczyli i zginęli 
w walkach o tę jedną z najważniejszych 
powstańczych redut, nie było do tej pory 
ogólniej znanych i przedstawianych. Inni 
zaś pozostali w naszej pamięci na trwałe.

Podczas tegorocznych obchodów 
rocznicowych przedstawimy sylwetki za-
równo tych, których znamy i pamiętamy, 
jak i tych, o których większość z  nas 
mogła nie słyszeć. I na pewno warto po-
szerzyć swoją wiedzę w tym względzie. 
Pamiętajmy bowiem o wszystkich bohate-
rach. Tym bardziej że ich sylwetki są bar-
dzo interesujące, a losy niestety tragiczne.

W „powstańczym” wydaniu „Życia 
Wytwórni” zaprezentujemy także frag-
menty wywiadów z kilkoma uczestnika-
mi walk o gmach PWPW. Wywiady były 
przeprowadzone kilka lat temu i większo-
ści uczestników tych rozmów już nie ma 
wśród nas.

W czasie tegorocznych uroczystości 
zaprezentowana zostanie również nowa 
książka naszego nieocenionego przyja-
ciela Juliusza Kuleszy. Nosi tytuł Zapamię-
tane i przedstawia najważniejsze osoby 
i wydarzenia z życia autora. Nie zabrakło 
w niej wątku dotyczącego PWPW. • 

Radosław Mierzejewski

Pracownicy Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych zorganizowani 
w grupie PWB/17/S już 1 sierpnia czekali 
na możliwość rozpoczęcia walki, ale nie 
było kontaktu z dowódcą mjr. Mieczysła-
wem Chyżyńskim, ps. Pełka. Ich uzbro-
jenie było skromne – jeden schmeisser, 
kilka pistoletów oraz kilkanaście grana-
tów. A dodatkowo w PWPW stacjonował 
świetnie uzbrojony i liczny oddział nie-
mieckiej Schutzpolizei. Atak od wewnątrz 
trzeba było skoordynować z atakiem in-
nych oddziałów powstańczych przepro-
wadzanym od zewnątrz.

Około godziny 7.00 2 sierpnia siły po-
wstańcze zaczęły gromadzić się wokół 
gmachu PWPW. Powstańcy pojawili się 
na Konwiktorskiej, Zakroczymskiej, Wój-
towskiej, Zakątnej i Rybaki.

O godzinie 11.00 nastąpił atak Po-
wstańców na gmach PWPW – na bramę 
od strony ul. Zakroczymskiej, na tyły od 
ul. Wójtowskiej i od wewnątrz siłami gru-
py PWB/17/S. Od strony Fortu Legionów 
atakujący gmach Powstańcy byli ostrzeli-
wani przez oddziały niemieckie.

Akcja wewnątrz PWPW zaczęła się od 
obrzucenia granatami gniazda cekaemu 
na wprost bramy głównej. Zaskoczeni 
Niemcy próbowali uciekać przez ogro-
dzenie otaczające gmach. Wyskoczył za 
nimi właściciel schmeissera kapral Ro-
man Marchel, ps. Rom:

„[…] Niemcy bezładnie rzucili się do 
ucieczki, przełażąc przez wysokie, żela-
zne ogrodzenie. Biegli pod ścianą bloku 
B […]. W tym momencie spustoszenia 
wśród nich dokonał Roman Marchel, 
który wypadł za nimi ze schmeisserem 
i  począł kosić seriami wzdłuż ogrodze-
nia. Położył ośmiu, przy czym dwaj zostali 
trafieni, gdy znajdowali się dokładnie na 
wierzchołku parkanu […]”.

Tych dwóch, którzy utknęli na płocie, 
trzeba było wkrótce ściągnąć, bo zapach 
zaczął się robić nie do zniesienia. Sierpień 
1944 roku rozpoczął się upalnie…

Ale wciąż trwały walki o PWPW. 
W  okolicę skrzyżowania Konwiktorskiej 
z Zakroczymską podjechały dwie cięża-
rówki z niemieckimi żołnierzami, którzy 
próbowali związać walką oddziały ata-
kujące gmach. Powstańcy odpowiedzieli 
ogniem i obrzucili Niemców granatami. 
Ciężarówki stanęły w ogniu. Wkrótce na-

WAŻNA ROCZNICA
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Reżyser Franciszek Kuduk swój dawny film, poświęcony 
Powstaniu Warszawskiemu, rozpoczął zdjęciami powązkow-
skiego cmentarza wojskowego i słowami: „Warszawa jest mia-
stem, któremu historia wpisała Zaduszki w środek lata”.

Szczególnie sierpień jest miesiącem skłaniającym do cofa-
nia się pamięcią ku tamtym dniom.

Ale nie tylko ku dniom samego Powstania, lecz również 
ku jego rocznicom na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Historyk 
Jacek Sawicki wydał arcyciekawą książkę Historia zmagań 
o prawdę i pamięć Powstania Warszawskiego w latach 1945–
1989 ukazującą wszelkie przemiany w tym względzie.

Mój zmarły już przyjaciel, Władysław Strumiłło, czyli pod-
chorąży „Krakowiak” ze zgrupowania „Chrobry II”, był tuż po 
wojnie wywlekany 1 sierpnia z celi na korytarz, gdzie naczelnik 
więzienia w Rawiczu kopał go ze słowami: – Masz za swoje 
Powstanie Warszawskie! Dodajmy, że ów naczelnik więzienia 
wyemigrował niebawem z Polski.

Z biegiem lat zniknęło hasło „AK – zapluty karzeł reakcji!”, 
stosunek do Powstania złagodniał, jeszcze później stał się na-
wet pozytywny, choć ciągle obudowany wieloma polityczno-
-ideologicznymi zastrzeżeniami, by wreszcie od początku lat 

dziewięćdziesiątych zaowocować uroczystymi obchodami po-
wstańczych rocznic.

W poszanowaniu tradycji historycznych, a więc i kultywo-
waniu pamięci o Powstaniu, wzorcem dla innych instytucji 
może być najbliższa mojemu sercu Polska Wytwórnia Papie-
rów Wartościowych, słynna Reduta PWPW z dni Powstania.

Podczas rocznicowych uroczystości od lat mam zaszczyt 
i  przyjemność dziękować w imieniu byłych Powstańców kie-
rownictwu i całej załodze Wytwórni za okazywaną nam przy-
jaźń.

I oto nadszedł niesamowity rok 2020. Marzyły się ludzko-
ści podboje kosmosu, a tymczasem matka natura wymierzyła 
nam potężnego kopniaka w postaci ogólnoświatowej epidemii.

Tu właśnie okazja do refleksji na temat „wczoraj i dziś”. 
Oczywiste, że wojenna okupacja i dzisiejsza pandemia są nie-
porównywalne w kwestii ludzkiego bezpieczeństwa. Najostrzej-
sza pandemia nie wiąże się z ulicznymi łapankami i wywózkami 
do obozów koncentracyjnych, nie mówiąc o rozstrzeliwaniach. 
Pewne podobieństwo istnieje jednak w sferze codziennego 
bytowania, polegające na jego utrudnieniach, choć różnie się 
objawiających.

Przykładowo komunikacja miejska. 
Do tramwaju w latach okupacji trudno 
było się dostać, nie tylko do zatłoczo-
nego wnętrza, bo problemem było na-
wet uwieszenie się na zewnątrz wagonu 
wśród pasażerów tworzących tzw. „wi-
nogrono”. W czasie pandemii natomiast 
nie wolno wsiąść do pustawego tram-
waju, gdyż byłbym jego dwudziestym 
drugim pasażerem. A więc też utrudnie-
nie, choć z odmiennego powodu.

Podobnie – anulowany już, gdy to 
piszę – początkowy zakaz wchodzenia 
do parków i ogrodów był mi znajomy, 
bo w czasie wojny niektóre też były za-
mykane, jak choćby żoliborski park Że-
romskiego. Lepiej nie myśleć, co byłoby, 
gdyby do kompletu ówczesnych zaka-
zów i uciążliwości dołączyła dzisiejsza 
wielka epidemia...

Ale jak mówi przysłowie, „każdy me-
dal ma dwie strony”. Znany był panicz-
ny lęk naszych niemieckich okupantów 
przed wszelkimi zakaźnymi chorobami. 
Dzięki temu ocalał przecież słynny Stani-
sław „Miedza” Tomaszewski, mój powo-
jenny wykładowca w ASP. Wprawdzie 
przed pojawieniem się gestapowców nic 
nie chroniło, bo przychodzili w dokład-
nie sprecyzowanym celu, ale gdy cho-
dziło o  innych funkcjonariuszy bywały 
przypadki, że wywieszona na drzwiach 
kartka z napisem „tyfus” zapobiegała 
nieproszonej wizycie.

Są to – na przykładzie paru szcze-
gółów zaczerpniętych z codzienności – 
odniesienia dzisiejszej sytuacji do tego, 
co było kiedyś. Jest też jednak reflek-
sja ogólniejszej natury, chyba charakte-
rystyczna dla człowieka, który przeżył 
Powstanie Warszawskie. Walczyliśmy w 
tym Powstaniu samotnie, będąc w klesz-
czach dwóch potęg: jednej – otwarcie 
nam wrogiej i drugiej – oficjalnie sojusz-
niczej, a w rzeczywistości też nieprzyja-
znej. Nikt nam nie pomagał, jeśli nie liczyć 
osławionej kropli w morzu, jaką stanowiły 
zrzuty, dokonywane zresztą z  wielkim 
poświęceniem lotniczych załóg.

Koronawirus to wyrównał. Cierpi 
przezeń i walczy z nim cały świat, nie 
tylko my. Przestaliśmy być osamotnieni, 
choć bardzo gorzka to satysfakcja. •

Juliusz Kulesza

ROLA REDUTY W POWSTANIU

Od bombardowań 
do pandemii
– refleksje Powstańca Warszawskiego

„Walczyliśmy w tym Powstaniu samotnie, będąc 
w kleszczach dwóch potęg: jednej – otwarcie 
nam wrogiej i drugiej – oficjalnie sojuszniczej, 

a w rzeczywistości też nieprzyjaznej.

Nikt nam nie pomagał, jeśli nie liczyć osławionej 
kropli w morzu, jaką stanowiły zrzuty, dokonywane 

zresztą z wielkim poświęceniem lotniczych załóg.”

REFLEKSJE POWSTAŃCA
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dujemy wśród nich 
gen. Tadeusza Ko-
morowskiego, ps. Bór 
– komendanta AK, ale 
i  utytułowanego jeźdźca 
i olimpijczyka z  roku 1924; 
Eugeniusza Lokajskiego, ps. Brok – 
oficera łącznikowego Kompanii Sztur-
mowej „Koszta”, ale i lekkoatletę spe-
cjalizującego się w rzucie oszczepem 
i olimpijczyka z Berlina czy też Jana 
Mulaka, ps. Franciszek Górski – 
żołnierza PAL, a także lekkoatletę 
– średniodystansowca, twórcę le-
gendarnego Wunderteamu.

Wśród sportowców – uczest-
ników Powstania Warszawskiego 
odnajdujemy również osoby zwią-
zane z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych. Należą do nich za-
równo zawodnicy, którzy najwięk-
sze sukcesy odnosili w  czasie 
dwudziestolecia międzywojen-
nego, jak i ci, którzy należeli 
do drużyn okupacyjnych, oraz 
najmłodsi powstańcy – oni ze 
względu na wiek swoją przygodę 
z trenowaniem konkretnej dyscypliny 
rozpoczęli po roku 1945.

WIELKA GRA 
Sportowcy – uczestnicy 
Powstania Warszawskiego 
związani z PWPW
W czasie drugiej wojny światowej Polska była jedynym krajem, w którym 
zorganizowane uprawianie sportu, a zwłaszcza działalność klubów 
i możliwość organizowania zawodów, zostały zakazane. Związane to 
było z faktem, że Niemcy zdawali sobie dobrze sprawę z tego, że siła 
fizyczna wzmacnia stan ducha. Było to szczególnie groźne w tak 
zbuntowanym i kochającym wolność narodzie jak Polacy.

Grodecki sprężyna

LESZEK GRODECKI, PS. LIS

Najbardziej utytułowanym sportowcem związanym z PWPW 
był Leszek Grodecki, ps. Lis, który zaczął poważniej myśleć 
o trenowaniu podczas studiów, gdy był na Wydziale Chemii 
Politechniki Warszawskiej, już po wojnie. Początkowo uprawiał 
piłkę nożną. Później – po odniesieniu kontuzji – przerzucił się 
na siatkówkę, w której osiągnął spektakularne sukcesy.

Powstanie Warszawskie przyszły siatkarz rozpoczął jako 
17-letni żołnierz 7. Pułku Piechoty „Garłuch”. Później peł-
nił służbę w ramach batalionów „Parasol” i „Miotła”. Najbar-

dziej czuł się jednak związany z jednostką obrońców reduty 
PWPW – PWB/17/S. Po upadku Starego Miasta przedo-

stał się kanałami do Śródmieścia, gdzie walczył w ramach 
Grupy Bojowej „Krybar” i Zgrupowania „Gozdawa”.

Pierwsze dwa tygodnie sierpnia okazały się dla niego 
bardzo trudne – został ranny podczas walk o cmentarz 
kalwiński. Przeżył śmierć starszego o  dwa lata bra-
ta, a  także był świadkiem masakry, do której doszło 
w  wyniku wybuchu niemieckiego transportera min 
na rogu ulic Kilińskiego i Podwale. Po tych ciężkich 
przeżyciach wraz ze swoim najbliższym przyjacie-
lem – kpr. Bogusławem Kaufmanem, ps. Bogiel – 

przeszedł do PWPW. Ojciec jego kolegi był tam 
kierownikiem działu technicznego, a także jed-

nym z żołnierzy samodzielnej grupy PWB/17/S. 
Młodzi Powstańcy trafili do drużyny Romana 
Marchla, ps. Rom.

Leszek Grodecki zapamiętał swoją nową 
placówkę następująco: „To był bastion bardzo 

trudny do zdobycia przez Niemców. Były 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 ostrzeli-
wał Wytwórnię”3. O początkach służby „Lisa” opowiedział 
również jego późniejszy przyjaciel – Juliusz Kulesza, ps. 
Julek: „Pierwszy raz ujrzałem Leszka i «Bogiela», gdy wra-
caliśmy przez dziedziniec PWPW do bloku mieszkalnego 
po odparciu czołgów na Zakroczymskiej, dokąd przerzuco-
no naszą drużynę na wsparcie obrony. Było to popołudnie 
16 sierpnia. Wieczorem […] gościli na kwaterze naszej dru-
żyny, a nazajutrz stali się jej żołnierzami. Stanowili znaczące 
wzmocnienie siły ognia, bo obaj mieli pistolety maszynowe, 
Leszek – «błyskawicę» konspiracyjnej produkcji”4.

Jak się okazało, przyszły siatkarz już wtedy wykazywał 
się niezwykłą sprawnością fizyczną. Gdy 23 sierpnia od-
dział odbijał utracony wcześniej dom (Rybaki 35), trzeba 
było wskoczyć do piwnic przez wyrwę w asfalcie podwó-

3|  Leszek Grodecki słowami swoimi i Juliusza Kuleszy, „Życie Wytwórni”, 
2 sierpnia 2015, nr 25, s. 12–13.

4|  J. Kulesza, Pożegnanie „Lisa”, „Życie Wytwórni”, 2 sierpnia 2015, nr 25, s. 3.

rza. Niestety nikt nie wiedział, czego można się tam spodzie-
wać i czy chłopcy nie zostaną odpowiednio „przywitani” przez 
Niemców. Żołnierz został wysłany do okna, znajdującego się 
na pierwszym piętrze przeciwległego bloku, aby utorować ko-
legom drogę granatami. Odległość była dość duża, jednak rzu-
cał tak precyzyjnie, że w otworze zakotłowało się i można było 
rozpocząć całą akcję. Kiedy PWPW upadła, Leszkowi Grodec-
kiemu udało się przyłączyć do Powstańców, którzy ewaku-
owali się ze Starówki kanałami, i dotrzeć do centralnej części 
miasta. Tam uczestniczył w walkach Grupy Bojowej „Krybar”, 
a następnie Zgrupowania „Gozdawa”.

Okres studiów oznaczał dla byłego Powstańca rozpoczę-
cie wielkiej przygody ze sportem. Opowiedział o niej jego syn 
– Maciej Grodecki: „Pewnego razu, gdy miałem lat 13, 14, 
w szufladzie, na samym dnie, znalazłem stary album ze zdję-
ciami oraz wycinkami z gazet sportowych i nie tylko, który za-
łożyła i redagowała moja mama Wanda. No i co się okazało? 
Ano… że mój Tata grał w piłkę nożną w reprezentacji Warsza-
wy! W jednym z meczów po kolizji z bramkarzem złamał nogę 
– i piszczel, i strzałkę. Po tej kontuzji kariera piłkarska nie mogła 
być kontynuowana”.

„No cóż, nie mogę grać w nogę, to będę grał w siatkówkę” 
– powiedział Leszek. Niewiarygodne, po roku gry w siatkówkę 
został powołany do… reprezentacji Polski. Miał wyskok do-
siężny 1 m 10 cm, a niektórzy gracze mówili, że Leszek sięgał 
do 1 m 30 cm. Jako pierwszy atakował i prawą, i lewą ręką, co 
do dziś jest ewenementem. To on zapoczątkował również atak 
tzw. „hakiem”, co oznacza ustawienie bokiem do siatki. Przy 
wzroście zaledwie 177 cm był najlepszym atakującym repre-
zentacji. Grał w kadrze nieprzerwanie od roku 1948 do 1953 
roku i rozegrali w niej ponad 50 meczów międzypaństwowych. 
Kilkakrotnie zdobył Mistrzostwo Polski, grając w „Pocztowcu”, 
„AZS” i Legii Warszawa5.

W swojej karierze sportowej zdobył ogromną liczbę tytułów, 
nagród, wyróżnień, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Podczas 
Mistrzostw Świata w Pradze (1949) najlepszy zawodnik – Ro-
sjanin Rewa wybierał pierwszą szóstkę siatkarzy, z którymi 
chciałby grać w Drużynie Gwiazd. Znalazł się w niej i Leszek 
Grodecki. Sytuacja powtórzyła się na Mistrzostwach Europy 
w Sofii. Bohdan Tomaszewski wielokrotnie podkreślał, że był 
on najlepszym siatkarzem pięciolecia, karykaturzyści zaś nadali 
mu przydomek „Grodecki sprężyna”.

«Ooooolgieeeeerd»

OLGIERD BUDREWICZ, PS. KONRAD

Olgierd Budrewicz, ps. Konrad, to kolejny sportowiec 
związany z PWPW, o czym niezwykle rzadko się wspomina. 
Niestety jeszcze za jego życia nikt nie zgłębił tego tematu, 
dlatego wiadomo jedynie, że pracował tutaj podczas okupacji, 
dzięki czemu dysponował dobrym Ausweisem. Postać tę znamy 
przede wszystkim jako wspaniałego dziennikarza, publicystę, 

5|  M. Grodecki, Ojciec w oczach syna, „Życie Wytwórni”, 2 sierpnia 2015, nr 25, 
s. 18.

Okupant przejął całą infrastrukturę sportową, a na stadio-
nach, pływalniach i przystaniach żeglarskich pojawiły się ta-
bliczki z napisem „Nur für Deutsche”. Okazało się jednak, że 
zawodnicy dawnych klubów nie zamierzali poddać się bez wal-
ki. Swoje indywidualne marzenia dotyczące pobicia kolejnego 
rekordu czy zdobycia medalu olimpijskiego musieli odłożyć na 
później. Mogli wszakże zamienić boisko, ring bokserski czy 
bieżnię lekkoatletyczną na zupełnie inną arenę walki – oddział 
Kedywu, szpital polowy czy barykadę powstańczą.

Te wszystkie tendencje były szczególnie widoczne w stolicy 
kraju, gdzie do uprawiania różnorodnych dyscyplin zachęcała 
młodzież podziemna prasa oraz swoisty podręcznik konspira-
tora – publikacja zatytułowana Wielka gra. Autor tego podziem-
nego wydawnictwa Aleksander Kamiński, pisał, że: „Ludzie 
w dobrej formie to wierzący w siebie i w świat optymiści, to 
przyszli zwycięzcy”1. Nawiązując zaś do konieczności przygo-
towania się do przyszłej, bezpośredniej konfrontacji z wrogiem, 
dodawał: „Sportowiec w szeregach, dzięki swej sprężystości, 
wytrwałości i sile, wysuwać się będzie na czoło oddziału”2. Dla-
tego podczas okupacji w samej Warszawie sport rozwinął się 
na niesłychaną wręcz skalę. Odbywały się tu konspiracyjne mi-
strzostwa stolicy w piłce nożnej, siatkówce, łyżwiarstwie figu-
rowym, pływaniu. Organizowano regaty, mecze tenisa, hokeja 
na lodzie i wyścigi kolarskie.

Nic więc dziwnego, że kiedy wybuchło Powstanie Warszaw-
skie, sportowcy bez cienia zawahania stanęli do walki. Odnaj-

1|  A. Kamiński, Wielka gra, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2016, s. 237.

2|  Ibidem.
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podróżnika i varsavianistę. Rzadziej mówi się jednak o jego 
karierze sportowej. A szkoda, ponieważ w czasie okupacji 
zasłynął jako piłkarz żoliborskiego klubu „Promyk”. Podczas 
Powstania Olgierd Budrewicz pełnił służbę na Żoliborzu jako 
żołnierz 224. plutonu Zgrupowania „Żmija” oraz redaktor pisma 
„Dziennik Radiowy XXII Obwodu AK”.

Sport zajmował podczas wojny niezwykle ważne miejsce 
w życiu młodego Budrewicza – uprawiał m.in. gimnastykę, pły-
wanie, łyżwiarstwo, narciarstwo, tenis, kajakarstwo czy żeglar-
stwo. Jednak jego koronną dyscypliną okazała się piłka nożna. 
Do historii przeszedł jako obrońca, a przede wszystkim kapitan 
drużyny żoliborskiego „Promyka”. To o nim przez lata z wiel-
kim szacunkiem i entuzjazmem opowiadali ówcześni kibice ze-
społu, a po latach również i przyjaciele – Juliusz Kulesza oraz 
prof.  Marek Kwiatkowski, późniejszy dyrektor warszawskich 
Łazienek. Ten pierwszy spotkanie ze swoim ówczesnym ido-
lem opisał następująco: „Gwiazdą linii obronnej «Promyka» był 
sławny dzisiaj pisarz, publicysta i podróżnik – Olgierd Budre-
wicz, wówczas dwudziestolatek. Mój pierwszy osobisty z nim 
kontakt wyglądał następująco: parkowe boisko nie było sta-
dionem z prawdziwego zdarzenia i widzowie z pierwszego rzę-

du stali niemal na linii ograniczającej plac gry. Budrewicz miał 
właśnie wrzucić oburącz piłkę na boisko z bocznego autu i dla 
rozmachu chciał cofnąć się o dwa, trzy kroki, ale akurat ja sta-
łem za jego plecami. Odezwał się więc: – Odsuń się trochę… – 
Wykropkowałem epitet, a było to «pętaku» albo «smarkaczu», 
choć nie wykluczam «gówniarza». Następnego dnia chwaliłem 
się kolegom w szkole, że «Budrewicz ze mną rozmawiał»”6.

Profesor Marek Kwiatkowski, wówczas 10-letni chłopiec, 
wspominając postać kapitana „Promyka”, powiedział: „Impo-
nował nam szalenie, bo miał kapitalny wykop. Zaczynało się 
to tak: «Ooooolgieeeeerd» – i na «d» piłka była już pod bramką 
przeciwnika. I to było imponujące. Byliśmy z Olgierda dumni!”7.

A jak sam sportowiec opowiadał o swojej okupacyjnej przy-
godzie z piłką nożną? Oczywiście przedstawił ją, nawiązując 
do jednej ze swoich podróży: „Gdybym nie wiedział, jakiego 
wysiłku wymaga dziewięćdziesięciominutowy mecz piłkarski, 
jak często brakuje tchu na jeszcze jedną akcję w stronę bramki 
przeciwnika, może bym nie zwrócił uwagi na zmagania chłopa-
ków w wysokich górach, gdzie tak trudno oddychać. Kiedyś 
– ile to lat minęło! – graliśmy w piłkę w parku Żeromskiego, 
w centrum Żoliborza. Tlenu co prawda nie brakowało, ale za 
to była wtedy okupacja, wczesne lata czterdzieste. Publicz-
ne imprezy sportowe były przez Niemców surowo zakazane. 
Sport, podobnie jak teatr, jak koncerty muzyki Chopina, uważał 
okupant za zbędny luksus dla mieszkańców podbitego kraju. 
Graliśmy na małym boisku w siedmioosobowych zespołach, 
ale poziom techniczny tych spotkań był zadziwiająco wysoki. 
Na naszym boisku pojawiali się znani piłkarze, nawet – bywa-
ło – przedwojenni reprezentanci Polski (Szczepaniak, Martyna). 
Zabłysły prawdziwe talenty: Jurek Cukanow, Jerzy Olszewski 
(«Jerzyk»), który po wojnie wystąpił w jakimś meczu między-
narodowym, świetny bramkarz Witek Różycki, Antek Cioth, 
Zdzich Kwieciński, wielu innych. Gospodarzem była drużyna 
o nazwie «Promyk» (od nazwy ulicy, przy której początkowo 
odbywały się rozgrywki). I byłoby to wszystko mniej lub bardziej 
do pojęcia, gdyby nie fakt, że na mecze niedzielne przycho-
dziło po kilka tysięcy widzów, a ich doping i aplauz rozlegał 
się w całej dzielnicy. To zaś w czasach łapanek, licznych prze-
jeżdżających główną ulicą Mickiewicza niemieckich samocho-
dów, krążących po mieście patroli żandarmów i w ogóle napięć 
stanu wojny należało do wydarzeń nieczęstych i ryzykownych. 
Dorośli przestrzegali, że ta zabawa może się źle skończyć, my 
sami rozglądaliśmy się nieraz wokół, czy nie nadciąga niebez-
pieczeństwo. Bóg strzegł – nie doszło nigdy do dramatu, za 
który bylibyśmy odpowiedzialni. Później, w czasie Powstania, 
prawie wszyscy spotkaliśmy się na barykadach…”8.

6|  J. Kulesza, Fakty i refleksje, [w:] E. Baranowski, J. Kulesza, Warszawskie 
gry wojenne. Wspomnienia z lat wojny, okupacji i Powstania Warszawskiego, 
Wydawnictwo WiS, Warszawa 2011, s. 176.

7|  Film dokumentalny pt. Olgierd Budrewicz. Byłem wszędzie z roku 2013 
w reżyserii Artura Mościckiego (dostęp: 12.07.2020), https://ninateka.pl/film/
olgierd-budrewicz-bylem-wszedzie.

8|  Olgierd Budrewicz, Byłem wszędzie, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 
Warszawa 2005, s. 91–92.

Piłkarz

JULIUSZ KULESZA, PS. JULEK
Juliusz Kulesza, ps. Julek, to postać wyjątkowa, którą z pew-

nością wszyscy znają jako niezwykle odważnego żołnierza – jed-
nego z obrońców Reduty PWPW, ogromnego fana futbolu oraz 
wiernego kibica Polonii Warszawa. Nie wszyscy jednak wiedzą o 
tym, że ma on również na swoim koncie uczestnictwo w konspi-
racyjnych, stołecznych rozgrywkach piłkarskich jako junior oku-
pacyjnej drużyny AKS (Amatorski Klub Sportowy) Żoliborz, a po 
wojnie jako junior zespołu Spójnia Łódź. Podczas Powstania 
Warszawskiego Juliusz Kulesza pełnił służbę łącznika i strzelca 
samodzielnej grupy PWB/17/S. Po przejściu na emeryturę zajął 
się natomiast upamiętnianiem bliskich mu wydarzeń – zarówno 
powstańczych (jest autorem licznych książek o tej tematyce), jak 
i sportowych (napisał m.in. publikacje: Podziemny futbol 1939–
1944 i Zakazane gole. Futbol w okupowanej Warszawie).

Miłość do historii, powstań narodowo-wyzwoleńczych 
i  sportu wyniósł z domu rodzinnego. Początkowo podziwiał 
zmagania piłkarzy tylko z perspektywy trybun – jako kibic. Przy 
okazji meczów międzynarodowych kilkakrotnie oglądał spo-
tkania na stadionie Wojska Polskiego (przy ul. Łazienkowskiej). 
Częściej przychodził jednak obserwować grę zespołu wystę-
pującego na boisku przy ul. Konwiktorskiej. Gospodarzem 
była tam Polonia Warszawa, która podczas jednego z meczów 
pokonała Warszawiankę 5:2! Na trybunach zasiadł wówczas 
Juliusz Kulesza po raz pierwszy w życiu. Mecz okazał się tak 

emocjonujący, że na zawsze zapadł mu w pamięć. Od tej pory 
stał się wiernym kibicem zespołu Polonii. I – jak twierdzi – nic 
się nie zmieniło w tej kwestii do dnia dzisiejszego!

Podczas okupacji nastolatek kontynuował naukę, jednak 
z  młodzieńczych rozrywek na pierwszy plan zdecydowanie 
wysunęła się piłka nożna, choć, jak wiadomo, zorganizowane 
uprawianie sportu zostało przez Niemców surowo zakazane. 
Juliusz Kulesza skomentował to następująco: „I tu nastąpiło 
zjawisko zdumiewające. Otóż dyscypliną, do której młodzież 
najbardziej się garnęła, nie okazała się żadna ze stosukowo 
łatwych do ukrycia, jak choćby niewymagająca dużych boisk 
siatkówka czy uprawiany w zamkniętych pomieszczeniach 
boks, nie mówiąc o tenisie stołowym, lecz piłka nożna rozgry-
wana na dużej otwartej przestrzeni i przy udziale ponad dwu-
dziestu zawodników!”9.

W dzielnicy, w której nastoletni fan piłki nożnej mieszkał 
wraz z rodzicami, największą sławę zyskały dwa zespoły – opi-
sywany już „Promyk”, a także AKS (Amatorski Klub Sportowy) 
Żoliborz, którego juniorem był Juliusz Kulesza. Do klubu trafił 
dzięki swoim kolegom z żoliborskiej szkoły pani Ostaszewskiej 
– Wiktora Natansona oraz Wiesława Golata. AKS, wzorując 
się prawdopodobnie na „Promyku”, postanowił zorganizować 
u siebie sekcję juniorów, której trenerem został o kilka lat star-
szy (wówczas mniej więcej 20-letni) Stanisław Falkiewicz, gra-

9|  E. Baranowski, J. Kulesza, Warszawskie gry wojenne. Wspomnienia z lat wojny, 
okupacji i Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo WiS, Warszawa 2011, s. 174.

Fotografia z okresu okupacji niemieckiej. Warszawa. Drużyna „Promyka Warszawa” na boisku w parku im. Stefana Żeromskiego. 
Pierwszy z prawej stoi Olgierd Budrewicz, od lewej stoją: Jerzy Olszewski i Kazimierz Łabęda, z przodu klęczy bramkarz Witold Różycki.

Piłkarska reprezentacja klasy licealnej Juliusza Kuleszy (1946 rok). Stoją od lewej: Juliusz Kulesza, Zbigniew Dominikowski, Sosiński, 
Antoni Banaszkiewicz, Paduch, Tadeusz Szpicer, Antoni Supeł. Klęczą: Zdzisław Szubiga (z piłką) i Kazimierz Olbromski.

Olgierd Budrewicz podczas ćwiczeń gimnastycznych. Krynica. 
Fotografia z okresu okupacji niemieckiej. 
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miętam, (…) czapkę chwyciłem11. Wyskoczyłem z mieszkania, 
a ojciec rozpaczliwie wołał za mną: Julek! Julek! Leciałem w dół 
po dziesięć schodków. (…)

Wrócę do słowa «powstanie». Dla mnie to było jak poraże-
nie prądem elektrycznym, bo nie wiedziałem, że będzie Po-
wstanie. Nagle jest Powstanie i nie generał Chłopicki, Żymirski 
sto dwadzieścia lat temu, tylko tu jest Powstanie i ja mogę być 
tym Powstańcem, to jest mój moment, moje życie. Natych-
miast wtedy popędziłem do PWPW”12.

Sytuacja była o tyle korzystna, że właśnie rozpoczęto formo-
wanie załogi przyszłej reduty staromiejskiej. Jej podstawą stała 
się miejscowa jednostka AK – samodzielna grupa PWB/17/S 
(tzw. Podziemna Wytwórnia Banknotów), majora Mieczysława 
Chyżyńskiego „Pełki”. Nominowanym komendantem obsady 
domu mieszkalnego PWPW został por. Tadeusz Osuchowski 
„Powała”, jego zastępcą zaś kpr. Roman Marchel „Rom”, który 
już niebawem przejął samodzielne dowodzenie. Rozpoczęto 
również nabór ochotników, a więc marzenie o wzięciu czyn-
nego udziału w Powstaniu urzeczywistniło się i dla 16-letniego 
Juliusza Kuleszy. W taki oto sposób stał się żołnierzem druży-
ny „Roma”. Początkowo pełnił funkcję przybocznego łącznika 
swojego dowódcy, a w późniejszym okresie również strzelca.

Pływak

PLUT. PCHOR. JERZY JURKOWSKI PS. TASIEMKA

Jednym ze starszych kolegów z oddziału Juliusza Kuleszy 
okazał się być również sportowiec – plut. pchor. Jerzy Jurkow-
ski, ps. Tasiemka – pływak, zawodnik Polonii Warszawa, specja-
lizujący się przede wszystkim w stylu klasycznym, reprezentant 
i rekordzista Polski, z zawodu grawer rytownik. Warto dodać, 

11|  Uznał, że wyjście z gołą głową do Powstania byłoby mało poważne 
i niestosowne!

12|  Juliusz Kulesza „Julek”, Archiwum Historii Mówionej, Warszawa, 3 września 
2007 r. (dostęp: 12.07.2020), https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/
juliusz-kulesza,1926.html.

jący na pozycji bramkarza w drużynie seniorów. Później stał 
się on również kolegą z pracy Juliusza Kuleszy. Obaj byli wów-
czas zatrudnieni w PWPW – na dodatek przy sąsiednich sto-
łach kreślarskich. Dlatego, wykonując swoje kolejne codzienne 
zadania, mogli przy okazji godzinami rozmawiać – oczywiście 
przede wszystkim o futbolu! Niestety tuż przed wybuchem Po-
wstania Stanisław Falkiewicz został aresztowany za działalność 
w AK, a po niedługim czasie – rozstrzelany.

Jak wyglądały treningi okupacyjnej drużyny juniorów? Juliusz 
Kulesza podkreślał, że pod tym względem niewiele się zmieniło 
– starsi koledzy uczyli młodszych przyjmowania piłki, dryblingu, 
odpowiedniego złożenia się do strzału. Każde spotkanie koń-
czył mecz. Nie dysponowano typowymi bramkami – ich rolę za-
stępowały dwa drewniane słupki połączone sznurem. Dlatego 
niektóre gole bywały bardzo dyskusyjne i budziły wiele emocji.

Co ciekawe, na konspiracyjnych meczach można było cza-
sami spotkać pojedynczych żołnierzy niemieckich lub włoskich. 
Nie przeprowadzono jednak nigdy w pobliżu żoliborskich boisk 
żadnej łapanki. I tak jak w przypadku parku Promyka, można 
byłoby to tłumaczyć nieco bardziej peryferyjnym położeniem, to 
druga lokalizacja – park Żeromskiego, znajdowała się tuż obok 
jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych – przy 
ulicy Mickiewicza. Na dodatek ani gracze, ani ich wierni kibice 
nie zachowywali nigdy specjalnych wymogów bezpieczeństwa. 
W miejsce, gdzie rozgrywane były mecze, znoszone były przed 
każdym spotkaniem wszystkie okoliczne ławki. A  sama infor-
macja o spotkaniu rozchodziła się pocztą pantoflową wśród 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców dzielnicy. A przecież 
szpiegów i konfidentów nie brakowało również na Żoliborzu…

Stąd, jak podkreślał zawodnik AKS, albo o zakazie uprawia-
nia sportu część szeregowych żołnierzy okupanta po prostu 
nie wiedziała, albo nie traktowała go z „należytą” surowością, 
albo miłość do sportu, a tym bardziej tak popularnej i uwielbia-
nej na całym świecie piłki nożnej, tym razem zwyciężyła. Nie-
bezpieczeństwo jednak istniało, o czym świadczyły łapanki na 
Pradze, w Mirkowie czy Milanówku.

Niestety po jakimś czasie przygoda Juliusza Kuleszy z oku-
pacyjną piłką nożną musiała się zakończyć: „Z dwóch przyczyn 
nie dane mi było długo być piłkarzem juniorem. Osobistą był 
powrót po prawie pięciu latach z Żoliborza na Starówkę, do bu-
dynku mieszkalnego PWPW, przyczynę zaś obiektywną stano-
wiło zamknięcie przez Niemców parku Żeromskiego. Według 
krążącej pogłoski natrafili w parkowym Forcie Sokolnickiego na 
konspiracyjny magazyn broni”10.

W dniu 1 sierpnia 1944 r. Juliusz Kulesza miał 16 lat i trzy 
miesiące. Budynek, w którym mieszkał wraz z rodziną (ul. Ry-
baki 35), podobnie jak i cała PWPW, został zdobyty przez 
powstańcze oddziały już nazajutrz, w godzinach popołudnio-
wych. Jak zapamiętał tamte chwile młody sportowiec?: „Kiedy 
się zorientowałem, że Wytwórnia jest nasza, (…) to tylko pa-

10|  J. Kulesza, Fakty i refleksje, [w:] E. Baranowski, J. Kulesza, Warszawskie 
gry wojenne. Wspomnienia z lat wojny, okupacji i Powstania Warszawskiego, 
Wydawnictwo WiS, Warszawa 2011, s. 177–178.

Jerzy Jurkowski 
ps. Tasiemka

Olgierd Budrewicz (z prawej) z kolegami przed górną 
stacją kolejki górskiej na Kasprowym Wierchu. Zakopane. 
Fotografia z okresu okupacji niemieckiej. 

WIELKA GRA
WIELKA GRA



14 Życie Wytwórni | 76. rocznica Powstania Warszawskiego 1576. rocznica Powstania Warszawskiego | Życie Wytwórni

AGNIESZKA CUBAŁA

Pasjonatka historii Powstania War-
szawskiego. Swoją przygodę z tema-
tem rozpoczęła od napisania książki Ku 
wolności… Międzynarodowe, polityczne 
i psychologiczno-socjologiczne aspekty 
Powstania Warszawskiego. Pracowała 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
koordynując prace nad realizacją sce-
nariusza ekspozycji stałej. Opracowała 
hasła autorskie do Wielkiej Ilustrowanej 
Encyklopedii Powstania Warszawskie-
go. Konsultowała dwa rozdziały polskiej 
edycji książki Normana Davisa Powsta-
nie ’44. Wydała publikacje: Sten pod pa-
chą, bimber w szklance, dziewczyna i… 
Warszawa. Życie codzienne powstań-
czej Warszawy, Skazani na zagładę? 
15 sierpnia 1944. Sen o wolności a dra-
matyczne realia, Igrzyska życia i śmierci. 
Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, 
Miłość ’44 oraz Piaseczno ’44. Miasto 
i ludzie. Obecnie na rynek księgarski 
wchodzi jej kolejna książka Kobiety ’44 
– premiera 28 lipca 2020 r.

Za popularyzację tematyki Powstania 
Warszawskiego otrzymała nagrodę Klio 
(nazywaną Noblem dla polskich history-
ków) i odznakę „Zasłużony dla Warsza-
wy”. •

że to on został tytułowym bohaterem pierwszej książki Juliusza 
Kuleszy Z Tasiemką na czołgi. Wspomnienia z walk na Starym 
Mieście w sierpniu 1944 roku. Sportowiec był nieco starszy od 
większości nastoletnich Powstańców. Dysponował jednak tym, 
czego im często najbardziej brakowało – doświadczeniem wo-
jennym. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz 
w wojnie obronnej 1939 r. Podczas okupacji służył jako pod-
oficer AK w Dywizjonie Artylerii Konnej im. gen. Józefa Bema. 
Powstanie zastało go w miejscu pracy, dlatego przyłączył się do 
obrońców Reduty PWPW. Został włączony do grupy PWB/17/S 
– do drużyny Romana Marchla, ps. Rom. Po upadku Starówki 
przeszedł kanałami do Śródmieścia, gdzie walczył w Zgrupo-
waniu „Golski”. Tak zapamiętał go jeden z młodszych kolegów 
Juliusz Kulesza: „Wysportowany, atletycznie rozrośnięty w ra-
mionach, choć szczupły, był flegmatyczny i małomówny, a na 
pierwszy rzut oka – jakby trochę z dystansem wobec otoczenia, 
nieco sztywny i protekcjonalny. W znacznym stopniu były to po-
zory; w działaniu okazał się bardzo dobrym kolegą, z poczuciem 
humoru; gdy «rozkręcił się», wyśpiewywał słynne kawaleryjskie 
«żurawiejki», zwrotka za zwrotką, a my oglądaliśmy się tylko do-
okoła, czy nie ma w pobliżu jakiejś łączniczki czy sanitariuszki, 
bo uszy więdły od tego repertuaru. W rachubach «Roma» liczył 
się jako mocny punkt drużyny, choćby dlatego, że Powstanie 
było trzecią już kampanią w jego żołnierskim życiorysie. Mimo 
wzajemnej zażyłości, jaka z czasem wytworzyła się w drużynie, 
do końca dbał o to, aby grupa najmłodszych nie spoufalała się 
z nim zbytnio, nie tolerował zwracania się «per ty»…”13.

Żeglarze

PPOR. MIECZYSŁAW BOCZAR, PS. DEMBOWSKI,  
PPOR. MIECZYSŁAW DUTCZYŃSKI, PS. STECKI

Do grona sportowców – obrońców PWPW należało jeszcze 
dwóch żeglarzy: ppor. Mieczysław Boczar, ps. Dembowski, 
a także ppor. Mieczysław Dutczyński, ps. Stecki. Pierwszemu 
z nich po upadku Starego Miasta udało się wyjść z miasta wraz 
z ludnością cywilną. Drugi – zawodnik Yacht Klubu Polskiego 
Warszawa – zginął 28 sierpnia 1944 r.

Na zakończenie warto raz jeszcze odwołać się do słów 
Juliusza Kuleszy, dzięki którego pasji – sportowej i historycz-
nej – można było odtworzyć i poznać losy wyżej opisanych 
postaci. Zapytany o najważniejsze doświadczenie wyniesione 
z Powstania Warszawskiego odpowiedział, że to „przekona-
nie o  tym, że trzeba być optymistą, bo nie ma sytuacji bez 
wyjścia”14. W wytrwaniu w optymizmie pomagała mu zapewne 
i natura sportowca, która sprawiała, że nigdy się nie poddawał 
– nawet w najtrudniejszych chwilach. •

Agnieszka Cubała

13|  J. Kulesza, Z Tasiemką na czołgi. Wspomnienia z walk na Starym Mieście 
w  sierpniu 1944 roku, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1984, 
s. 40–41.

14|  Odpowiedź na ankietę przygotowaną przez autorkę pracy, dotyczącą 
różnorodnych aspektów życia codziennego w powstańczej Warszawie.

Olgierd Budrewicz (z lewej) z Wojciechem Czernym 
po meczu tenisowym, okolice Cytadeli (widoczna w tle 
po prawej). Warszawa. Fotografia z okresu okupacji 
niemieckiej. 
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NASI BLISCY 
w czasie Powstania Warszawskiego

Przyszły drukarz

PRADZIADEK RADOSŁAWA MIERZEJEWSKIEGO 
Z WYDZIAŁU EDUKACYJNO-HISTORYCZNEGO 
I DANIELA MIERZEJEWSKIEGO Z BIURA 
ROZWOJU I JAKOŚCI

Mój pradziadek Franciszek urodził się w 1907 roku jako syn 
Marcina Mierzejewskiego i Rozalii Młodzianowskiej.

Przed wojną wraz z kuzynami prowadził w Łomiankach 
drukarnię – zakład poligraficzny. Podczas okupacji działał 
w  konspiracji w Armii Krajowej w Zgrupowaniu „Żywiciel”. 
Zginął 21 sierpnia 1944 r. na Żoliborzu pod Instytutem Che-
mii przy ul. Rydygiera. Szedł ze swoim oddziałem na pomoc 
Powstańcom walczącym w innych częściach Warszawy. Jako 
całe uzbrojenie miał ze sobą pistolet vis z pięcioma nabojami 
i jeden granat obronny. Właśnie na Rydygiera dosięgła go kula 
snajpera. Trafiła prosto w serce. Pochowany został w zbioro-
wej mogile. Po wojnie w trakcie masowych ekshumacji został 
rozpoznany przez żonę i syna Marka – mojego nieżyjącego już 
dziadka. Identyfikacji dokonano na podstawie… specyficznego 
uzębienia oraz paska, który przy nim znaleziono. Był charakte-
rystyczny, bo miał okrągłą klamrę. Harcerską.

Grób pradziadka znajduje na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. •

Radosław Mierzejewski

Wacław Kaźmierczak 
podczas Powstania 

Warszawskiego.

„Doktor Andrzej”

DZIADEK ŁUKASZA KUBIAKA Z WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Mój dziadek Józef Kubiak „Doktor Andrzej” urodził się 
13 marca 1901 r. Był lekarzem chirurgiem.

Brał udział w wojnie 1920 r. Praktykę lekarską rozpoczął 
jeszcze przed drugą wojną światową. Po wybuchu wojny dzia-
łał w konspiracji – należał do Oddziału Bojowego Kontrwywia-
du AK. W czasie Powstania mieszkał z żoną i dwójką dzieci 
przy ul. Dobrej 22/24, gdzie został urządzony szpital polowy. 
Był członkiem Oddziału „Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszaw-
skiego AK) w Grupie Bojowej „Krybar” III Zgrupowania „Kon-
rad”. Z ogromnym poświęceniem ratował życie mieszkańcom 
stolicy niezależnie od tego, czy byli żołnierzami, czy cywilami. 
Z Powstania wyszedł z ludnością cywilną do obozu w Prusz-
kowie, z którego następnie uciekł razem z rodziną.

Po wojnie angażował się w odtwarzanie polskiej służby zdro-
wia. Był profesorem medycyny, chirurgiem, szefem Kliniki Chi-
rurgicznej Studium Doskonalenia Lekarzy, a następnie Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przez wiele lat był 
ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej szpitala przy ul. Solec, 
specjalizował się w proktologii. Był autorem ok. 70 prac nauko-
wych głównie z zakresu patologii wątroby i dróg żółciowych oraz 
prekursorem nowatorskich metod leczenia. Jako pierwszy na 
świecie opracował własną metodę leczenia przewodów żółcio-
wych poprzez wszczepianie do nich fragmentów ptasich piór. 

Zmarł 3 lipca 1998 r. Pochowany jest w grobowcu rodzin-
nym na Cmentarzu Powązkowskim. •

Łukasz Kubiak

Montażysta, scenarzysta, 
reżyser filmów dokumentalnych

DZIADEK KONRADA KAŹMIERCZAKA 
Z DZIAŁU OCHRONY FIZYCZNEJ

Mój dziadek Wacław Feliks Kaźmierczak „Kazimierz”, „Wa-
cek” urodził się 5 sierpnia 1905 r.

Przed wojną pracował w Polskiej Agencji Telegraficznej 
(PAT). W Powstaniu Warszawskim był kierownikiem laborato-
rium filmowego przy ul. Leszczyńskiej 6 na Powiślu i montaży-
stą kronik filmowych – montował m.in. pierwszą kronikę walk 
powstańczych pt. Przegląd nr 1, znaną jako Warszawa wal-
czy!, która była wyświetlona w kinie Palladium przy ul. Złotej 
w 13. dniu walk. Dziadek walczył pod pseudonimem „Wacek” 
jako strzelec w oddziale Komendy Głównej AK – Oddział VI 
BIP (Biuro Informacji i Propagandy). Po kapitulacji oddziałów 
powstańczych wyszedł z Warszawy wraz z ludnością cywilną.

Po wojnie był autorem i współautorem wielu filmów dokumen-
talnych oraz laureatem nagród na wielu festiwalach filmowych 
krajowych i międzynarodowych. Był wybitnym pedagogiem, wy-
kształcił całą generację montażystów. W branży filmowej do dziś 
funkcjonuje pojęcie „szkoły Kaźmierczaka”. Zmarł 10.04.1981 r.

W czasach nam bliższych, 13 sierpnia 2014 r. w ramach 
obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
na budynku kina Palladium przy ul. Złotej 7/9, gdzie w 1944 r. 
odbywały się powstańcze pokazy kroniki Warszawa walczy!, 
została odsłonięta tablica pamiątkowa, przypominająca wysiłek 
pracowników referatu filmowego BIP-u, w tym mojego dziad-
ka. W tym samym roku zrealizowany został film dokumentalny 
„Powstanie Warszawskie”, w którym wykorzystano m.in. kroni-
ki filmowe wykonane przez Wacława Kaźmierczaka. Film został 
nominowany do Oskara – amerykańskiej nagrody filmowej. •

Konrad Kaźmierczak

Przyjaciel Węgier 
– historia z bimbrem w tle

DZIADEK MARKA MAŁKOWSKIEGO Z DZIAŁU PRODUKCJI 
DRUKÓW ZABEZPIECZONYCH

Zdarzenie, które chcę opisać, 
miało miejsce pod koniec wrze-
śnia 1944 r. Do pacyfikacji 
Powstania hitlerowcy używali 
oddziałów RONA. Chcieli 
również użyć Węgrów, ale 
ci się nie zgadzali i nawet 
sprzyjali Powstańcom. Na 
Siekierkach, czyli w pobli-
żu miejsca zamieszkania 
moich dziadków i ojca, sta-
cjonował taki węgierski od-
dział. Czasami również kręciły 
się patrole RONA. Jeden z ta-
kich patroli postanowił splądrować 
dom samotnej kobiety. Z tego, co później 
opowiadała, wynika, że poszukiwali przede wszystkim alkoho-
lu. Dowiedzieli się jakoś, że ta pani pędzi bimber i nachodzili 
ją kilka razy, bezskutecznie zresztą, gdyż aparatura i wyroby 
były dobrze schowane. Kobiecie również udawało się jakoś im 
umykać. Ktoś z okolicy poinformował o tym wszystkim węgier-
skich żołnierzy. Wiadomo było, że ci nie pałali przyjaźnią ani 
do Niemców, ani tym bardziej do RONA. Po pewnym czasie 
odwiedziny poszukiwaczy alkoholu się skończyły. Przyjechał za 
to konno węgierski żołnierz i wymownym gestem pokazał, że 
amatorów bimbru więcej nie będzie.

Węgrzy sprzyjali mieszkańcom w różny sposób, można 
było kupić od nich w przystępnej cenie np. żywność. Ojciec 
opowiadał, że mój dziadek Wacław Małkowski kupił od nich 
konia i mocno się namęczył, aby po pierwsze, wymawiać po-
prawnie komendy, do których zwierzę było przyzwyczajone, 
czyli węgierskie „wio”, „prrr”, „nazad” itp. Namęczył się też, aby 
usunąć bez wzbudzania podejrzeń wojskowe znaki wypalone 
na sierści. Koń ten później pomógł mojej rodzinie w ewakuacji 
do Piaseczna, gdzie już po Powstaniu znaleźli schronienie. Nie-
stety hitlerowcy i tak go w końcu zarekwirowali, ale to już inna 
historia. •

Marek Małkowski

NASI BLISCY

Józef Kubiak w trakcie Powstania Warszawskiego operuje 
chorego w szpitalu polowym przy ul. Dobrej.

Franciszek Józef Mierzejewski w wieku 25 lat.
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Dzielny harcerz, 
po wojnie lekarz hematolog 

DZIADEK MONIKI MARCYANIUK 
Z DZIAŁU LOGISTYKI

Mój Dziadek Jerzy Olk „Rych” urodził się 1 marca 1928 r. w Zam-
ku Królewskim w Warszawie, gdzie jego ojciec, a mój pradziadek 
był kustoszem. Był aktywnym harcerzem, miał stopień ćwika; póź-
niej został drużynowym i przybocznym komendanta Roju „Karpa-
ty”. Już wtedy pradziadkowie mieszkali w Pałacu pod Blachą, są-
siadującym z Zamkiem Królewskim. Piętra budynku zajęli Niemcy, 
umieszczając tam jakąś instytucję o charakterze wojskowym. Je-
den z trzech pokoi mieszkania pradziadków był używany przez tę 
instytucję w celach hotelowych. Raz na jakiś czas mieszkanie było 

kontrolowane przez odpowiednie służby. Mimo to dziadek, kiedy 
w 1943 r. AK zaproponowała, by właśnie w tym mieszka-

niu umieścić radiostację dalekiego zasięgu, zgodził się 
bez wahania. Pałac pod Blachą był idealnym miej-

scem do jej lokalizacji, gdyż miał zainstalowaną 
ukrytą antenę zbiorczą. Kiedy nieznane osoby 

z polskiego podziemia zamykały się w po-
koju, by nadać meldunki, harcerze z dru-
żyny Dziadka czuwali, obserwując, czy 
nie nadjeżdża samochód pelengacyjny. 
Udawali, że grają w piłkę lub bawili się 
w inny sposób, nie zwracając uwagi pa-
troli niemieckich ani przechodniów. Przy 

okazji zdobywali stopnie harcerskie, np. 
wywiadowcy. Przez całą okupację Niemcy 

nie zorientowali się w tej działalności swojego 
bliskiego sąsiada.

1 sierpnia 1944 r. o godzinie 12.00 Dziadek sta-
wił się na odprawę kadry w mieszkaniu gdzieś przy 
ul.  Grottgera, na której to odprawie wyraźnie po-
informowano obecnych o odwołaniu godziny „W”. 
Najprawdopodobniej celem podania tej mylącej in-
formacji była demobilizacja najmłodszych harcerzy, 

by powstrzymać ich od walki i w ten sposób ochro-
nić. W trakcie powrotu do domu, kiedy znajdował się 

na ulicy Solec na Powiślu, został ostrzelany przez niemiecki 
posterunek z mostu Poniatowskiego. Szczęśliwie kule trafiły 

tylko w koła roweru, którym się poruszał. Dziadek przewrócił 
się i czołgając znalazł jakąś kryjówkę, jednakże nie udało mu się 

ani tego, ani przez wiele kolejnych dni wrócić do domu – wybuchło 
Powstanie Warszawskie.

Kiedy zaczęły się walki powstańcze, zgłosił się do jakiegoś od-
działu walczącego na rogu Przemysłowej i Czerniakowskiej. Był 
bez broni, więc dostał rozkaz powrotu do domu, gdzie miał broń 
w skrytce. Nie mógł jednak do niego dotrzeć z powodu ciągłych 
walk i strzelaniny na ulicach. Udało mu się w końcu przeskoczyć 
przez Krakowskie Przedmieście na Stare Miasto do Powstańców. 
Pełnił rolę łącznika, został wysłany na Wolę, a następnie wraz z od-
działami „Zośki” i „Parasola” znów wrócił na Starówkę. 13 sierp-

nia cudem uniknął śmieci, jaka stała się udziałem około 300 
Powstańców, po zdobyciu niemieckiego stawiacza min (tzw. 
czołgu pułapki) na ul. Kilińskiego. Godzinę wcześniej poszedł 
na spotkanie z kimś, kto miał informacje o jego matce. Kiedy 
powrócił, zobaczył na własne oczy rozmiary tragedii. W trakcie 
Powstania przez pewien czas walczył na barykadach przy Wy-
twórni, a ponieważ znał podziemne korytarze Starego Miasta 
oraz tereny Zamku Królewskiego, niejednokrotnie przeprowa-
dzał grupy powstańcze tymi drogami.

Po Powstaniu został wywieziony do Grodziska Mazowiec-
kiego, skąd uciekł i ukrywał się do czasu, kiedy Warszawę za-
jęły wojska radzieckie. Do domu powrócił już około 20 stycz-
nia 1945 r. W Pałacu pod Blachą spotkał ojca. Potem wróciła 
mama ze starszym bratem dziadka, a znacznie później siostra 
z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

Po wojnie Dziadek skończył studia medyczne, został le-
karzem hematologiem, osiągając stopień naukowy doktora 
nauk medycznych o specjalności internista hematolog. Do dziś 
mieszka na warszawskiej Starówce. •

Monika Marcyaniuk 

Saper, 
organizator podziemia, 
odważny żołnierz

DZIADEK JACKA WOLSKIEGO Z DZIAŁU WSPARCIA 
BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI WARTOŚCIOWEJ

Mój Dziadek Stanisław Dutkiewicz „Andrzej” urodził się 
w styczniu 1915 roku na Mokotowie. W latach trzydziestych 
uczęszczał do Państwowej Szkoły Techniczno-Kolejowej 
w Warszawie, a w 1937 roku ukończył Szkołę Podchorążych 
Saperów w twierdzy Modlin. W czasie kampanii wrześniowej 
walczył w bitwach o Wieluń, Pabianice, Łódź i Warszawę.

Zaraz po powrocie do Warszawy Dziadek włączył się w bu-
dowę armii podziemnej. Organizował w okupowanej stolicy 
uzbrojenie dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Pro-
wadził również szkolenia na tajnych kursach z zakresu saper-
skiego – w mieszkaniu swojej matki przy ulicy Brzozowej 2/4, 
znajdującym się w nieistniejącym już domu PKO, tam, gdzie 
dziś jest taras widokowy z przepięknym widokiem na Wisłę 
i wieże kościoła św. Floriana.

W czasie Powstania Warszawskiego w stopniu kapra-
la podchorążego walczył pod pseudonimem „Andrzej” w VIII 
Zgrupowaniu „Bicz” – 4. Kompania „Pobóg” w plutonie 1142. 
Początkowo na Powiślu, w rejonie ulic Browarna i Topiel. Brał 
również udział w nieudanym ataku na Uniwersytet Warszawski, 
w czasie którego Powstańcy ponieśli duże straty. Z meldun-
ków sytuacyjnych dowódcy 4. kompanii porucznika „Poboga” 
dotyczących walk na Powiślu wynika, że podchorąży „Andrzej” 
m.in. przy ulicy Browarnej 24 z narażeniem życia podczołgał 
się i bosakiem wyciągnął z pola obstrzału już nieżywego strzel-
ca z patrolu III zgrupowania. Podczas ataku nieprzyjaciela na 
placówkę III zgrupowania przy ulicy Dobrej 67, w ramach peł-
nionego patrolu wraz ze strzelcem „Janosikiem” celnymi strza-
łami i rzutami granatów powstrzymali nieprzyjaciela, zabijając 
trzech, a raniąc kilku żołnierzy niemieckich. Pod koniec Po-
wstania, i jako zastępca dowódcy plutonu, walczył w okolicy 
gmachu Poczty Głównej w Śródmieściu – tam, gdzie dziś jest 
główna siedziba NBP.

Po kapitulacji Powstania trafił do obozu jenieckiego w Fal-
lingbostel, później przebywał w Oflagu VII A Murnau. Po wy-
zwoleniu obozu w 1945 r. przez aliantów trafił do armii gen. 
W.  Andersa – II Korpusu Polskiego 17. Kompanii Saperów. 
Stacjonował we Włoszech, a w 1946 r. został przeniesiony do 
Ośrodka Wyszkolenia Saperów Blackshaw Camp w Wielkiej 
Brytanii, gdzie pełnił funkcję instruktora z przepraw. Służbę 
wojskową zakończył w 1947 r. w stopniu sierżanta. Po demo-
bilizacji, tak jak wielu towarzyszy broni, ciężko pracował w ko-
palniach w Walii, w miejscowościach Newport i Pontypridd 
jako górnik – cieśla. Nie wrócił już do ojczyzny. Zmarł w lutym 
1965 r. Został pochowany jako Andrew Dutkiewicz na miejsco-
wym cmentarzu w Pontypridd Glyntaff w Walii. •

Jacek Wolski

NASI BLISCYNASI BLISCY

Jerzy Olk „Rych” tuż przed wybuchem wojny 
na bulwarach wiślanych.

Stanisław Dutkiewicz „Andrzej” (trzeci od lewej).

Jerzy Olk „Rych”. Zdjecie z kenkarty.



20 Życie Wytwórni | 76. rocznica Powstania Warszawskiego 2176. rocznica Powstania Warszawskiego | Życie Wytwórni

WIDOK BYŁ PRZYKRY 
I NIEPRZYJEMNY…
wybór fragmentów i redakcja tekstów: Radosław Mierzejewski

Prezentujemy fragmenty wywiadów z uczestnikami walk o Redutę PWPW. Wywiady zostały 
przeprowadzone kilka lat temu, a większość naszych rozmówców odeszła na wieczną 
wartę. Będziemy o nich pamiętać!

po upadku Woli, po tym jak od wybuchu zapaliło się na niej 
ubranie – biegła Konwiktorską w kierunku PWPW, zrzucając 
z siebie wszystko po drodze. Była to sanitariuszka Zosia. I do-
biegła właściwie naga zupełnie. Próbowało się ją ratować, ale 
oparzenia były tak duże, że ona zmarła w ciągu dwóch dni. 
Bardzo ładna dziewczyna i taka bardzo ofiarna. Wszyscy bo-
wiem pracowali na pełnię swoich sił. (…)

Był problem z chorobami zakaźnymi. Chłopak chory był na 
dyzenterię – czerwonkę, prosił, żeby nie mówić, że zmarł na 
taką chorobę, ale że zginął w walce. A po kilku dniach zmarł. 
(…)

Jak został zbombardowany nasz dom mieszkalny, to wszy-
scy mieszkańcy zostali przeniesieni do pomieszczeń w PWPW, 
w tym moi rodzice i rodzice Julka (Juliusza Kuleszy). Jak się 
pogarszała sytuacja Powstańców w Wytwórni, to polecono, 
żeby wyprowadzić ludność cywilną oraz część rannych do 
budynku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie był szpital, który 
mieścił się przy ulicy Długiej. Po którymś razie budynek był już 
opróżniony z ludności cywilnej, Wytwórnia i te jej podziemia, 
no i tam po prostu zostaliśmy już tylko my i tylko ta część ran-
nych, która jeszcze mogła być przeniesiona do tego szpita-
la. I w pewnym momencie przyszły do Wytwórni jeszcze inne 

oddziały powstańcze (…). Stale przenosiliśmy resztę rannych. 
Wytwórnia była już obsadzona oddziałem „Leśnika”. Obsadzali 
takie najbardziej niebezpieczne miejsca, żeby je możliwie jak 
najbardziej ubezpieczyć. No i oni byli tutaj, a my stale żeśmy 
transportowały tych lżej rannych. Jak wróciłyśmy, to okazało 
się, że Wytwórnia już w części jest obstawiona Niemcami. Że 
weszli już Niemcy. Już walki zaczęły się dosłownie na piętrach 
Wytwórni. Właśnie najbardziej zaangażowany był ten oddział 
„Leśnika”, bo część z naszego oddziału PWPW była ranna 
i stopniowo się wykruszali. Nie byli w stanie już walczyć. Tak-
że myśmy zostali zatrzymani przed możliwością dostania się 
i w związku z tym się wycofaliśmy. Rodzina Julka była u Sakra-
mentek, moja rodzina na Świętojerskiej w hali targowej. Żona 
z dziećmi kapitana Lecha, który na końcu zginął w Wytwórni, 
była także tam, gdzie moi rodzice.

Ponieważ razem z koleżanką transportowałyśmy tych ran-
nych, zostałyśmy już poza Wytwórnią. I wtedy zgłosiłyśmy się 
do oddziału por. Osy – był to oddział, który też był wcześniej 
w Wytwórni – i pozostałyśmy z nim. Były próby przebicia się do 
Śródmieścia, gdzie przemieściłyśmy się z oddziałami poruczni-
ka Osy. Na barykady przy Bielańskiej. (…) Potem próbowaliśmy 

jeszcze raz się wydostać, żeby przejść do podziemi, do kana-
łów. No ale wpuścili tam tylko tych, którzy byli z bronią. A reszty 
nie. I musiałyśmy się wycofać z powrotem na Świętojerską. (…)

DOKTOR PETRYNOWSKA I SZPITAL POLOWY

Bardzo miła, serdeczna osoba. Drobniutka. Bardzo dobry 
lekarz, oddany pacjentom niesłychanie. Radziła sobie bardzo 
dobrze. No potem jeszcze ten doktor Wierzbicki… Jak tutaj 
wszystko padało w Wytwórni, to on się przebił na Żoliborz ka-
nałami. A one tam zostały. I sami ranni. (…)

Część ciężej rannych została w podziemiach Wytwórni. No 
i jak Niemcy weszli tam, to doktor Petrynowska wołała, że tu 
jest szpital polowy i żeby nie strzelali – bo stale strzelali. Ale oni 
tego nie wzięli pod uwagę i strzelali w dalszym ciągu. Ciężko 
ranna była doktor Petrynowska i oni weszli tam, i właściwie 
żaden z leżących tam chorych już się nie uratował. Wystrze-
lali wszystkich. Tych rannych, którzy leżeli tam. Doktor Petry-
nowska była ciężko ranna, tak ciężko, że zmarła. Tam na dole 
w  podziemiu. Skąd wiem? Miałam kontakty z koleżankami, 
z taką Cecylią, co była do końca z panią doktor Petrynowską 
w podziemiu, która potem zdawała relację z tego. •

Wanda Tołłoczko-Pawelska, 
ps. Wanda (1924–2016), 
sanitariuszka, Samodzielna 
Grupa AK PWB/17/S 

Przynoszono do nas na noszach rannych. My nie mieliśmy 
tak dużego personelu, żeby można było chodzić i zbierać ran-
nych. Tak że ludzie, którzy tam mieszkali, przynosili na noszach 
rannych do nas. I u nas byli operowani, bardzo dużo operacji 
codziennie było. Przeróżnych. I dużo było amputacji. Ale nie 
wszystkie, bo te ciężkie trzeba było nosić do Jana Bożego.

Mieliśmy tutaj (w PWPW) duże zapasy niemieckie, które tu 
zostały. Była taka specjalna czekolada, lotnicza. Okrągła, dzie-
lona na cząstki, z dużą ilością kofeiny. Używaliśmy tego, żeby 
nie spać. Właściwie, żeby w dzień i w nocy nie spać i zajmować 
się rannymi. Ranni to byli przeważnie młodzi ludzie, więc jak 
się udało kogoś wyciągnąć z tego, to było bardzo dobrze. Ale 
różnie to bywało. Bo potem pojawiły się choroby, takie jak czer-
wonka. Trafiali także ludzie z oparzeniami od „szaf” i pamiętam, 
jak jedna sanitariuszka z drużyn wolskich, które przywędrowały 

WYWIADY Z POWSTAŃCAMI

Edmund Baranowski ps. Jur 
(ur. 1925), plutonowy 
podchorąży batalionu „Miotła” 
Zgrupowania „Radosław”

PWPW? My, żołnierze, którzy walczyliśmy szczególnie na 
Woli, do PWPW  mieliśmy stosunek bardzo serdeczny, bo 
część załogi Wytwórni Papierów Wartościowych to była tzw. 
kompania wolska, dowodzona przez porucznika „Wilnianina”, 
który zginął zresztą później w walkach na Muranowie. (…) Bar-
dzo blisko była Wytwórnia od naszych pozycji. (…) Bardzo 

często chodziliśmy na tzw. „wsparcie”, ale to wsparcie pole-
gało przede wszystkim na tym, że obrońcy Wytwórni Papierów 
Wartościowych umęczeni na przykład kilkugodzinną walką mu-
sieli odpocząć. Więc… uzupełnialiśmy ich zmęczenie. A prze-
chodzenie na pozycje do Wytwórni miało atrakcyjne elementy. 
Mianowicie w PWPW mogliśmy się zaopatrzyć w czekoladę. 
Czekoladę dla lotników po której można było nie spać dwie 
doby. Dopiero później po latach dowiedziałem się, że ta cze-
kolada była napompowana amfetaminą. I dlatego też miała ta-
kie właściwości – mobilizujące i pozwalające na wielogodzinne 
czuwanie. Poza tym, jeśli nie zajmowaliśmy pozycji naszych 
kolegów, kładliśmy się do spania na posłaniach złożonych 
z arkuszy pięćsetek. Tych arkuszy leżało czasem pięćdziesiąt 

Wanda Tołłoczko-Pawelska 
ps. Wanda (1924–2016)

Edmund Baranowski 
ps. „Jur” (ur. 1925)
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lub setka i wygodnie się na tej forsie spało. Byli tez tacy, co 
arkusze w lepszym stanie pakowali do plecaka, bo może się 
przyda i coś z tego będzie. To wciąż były pieniądze. (…)

Ale jak już mówimy o pieniądzach z Wytwórni to żołnierze ze 
Starego Miasta wynieśli, w różnych okolicznościach, duże ilo-
ści pieniędzy. Pięćsetek, setek… I z tym się wiąże wydarzenie, 
które właściwie nigdzie nie powinno trafić. Jedziemy do obozu, 
wszyscy jesteśmy w wagonach po pięćdziesięciu i gdzieś przed 
Zbąszyniem wołają wszystkie wagony no bo… potrzeby fizjolo-
giczne.  Pociąg się zatrzymuje w polu. Jeszcze jest względnie 
widno. I wachmani otwierają wagony. Ale sytuacja jest drama-
tyczna… Po prawej stronie wagon z dziewczętami, po lewej 
stronie także wagon z dziewczętami. No ale potrzeby są… po-
nad wszelkie wątpliwości. I tu jest druga sprawa związana z pie-
niędzmi. Nie ma mowy o papierze toaletowym, nawet gazet nie 
ma. Ale pieniędzy jest mnóstwo! I później kiedy patrzyłem na 
ten rów… wypełniony tysiącami złotych – pięćsetkami, setkami 

– myślałem sobie, czy wachmani, którzy będą tędy wracali jak 
nas odeskortują do granicy, zorientują się, że jest to… ogromna 
możliwość zaopatrzenia się we wszystko (śmiech). To była taka 
druga dygresja związana z pieniędzmi z Wytwórni. Nawiasem 
mówiąc dwa banknoty 500-złotowe sam wyniosłem z Wytwór-
ni. Jeden do dzisiaj mam jeszcze z podpisami kolegów z obozu 
i stanowi dla mnie miłą pamiątkę. (…)

Jeśli chodzi o Wytwórnię Papierów Wartościowych to bym 
jeszcze dodał, że miała znakomicie wyposażone – personalnie 
i przyrządowo – sale szpitalne. Świetne. I bardzo wielu naszych 
kolegów trafiało do szpitala w Wytwórni na rekonwalescencję. 
(Szpital) miał dramatyczny koniec, bo w rezultacie Niemcy, któ-
rzy wkroczyli do PWPW, wszystkich rozstrzelali łącznie z perso-
nelem lekarskim, na czele którego stała znakomita lekarka pani 
Rana. Doktor „Rana”. (…) I bardzo wielu kolegów, którzy szukali 
tam wsparcia i opieki lekarskiej, zostało już tam na zawsze. •

Ryszard Nowicki, ps. Sokół 
(ur. 1926), 1. Kompania 
Strzelecka Zgrupowania 
„Leśnik”

POD GRUZAMI

(…) Ciężkim dla mnie momentem, przeżyciem było zasypa-
nie gruzem. Myślałem, że umrę. Nie sądziłem, żeby ktoś mnie 
z tego wydobył. Nie mogłem oddychać, czułem ciężar tego 
gruzu na sobie. Pożegnałem się z życiem. To było dość cięż-
kie przeżycie. Cudem zostałem odkopany. A jak to się stało? 
Mieliśmy takie zaplecze, gdzie mogliśmy odpocząć. Tego dnia 
zwołano nas z pierwszej linii i udaliśmy się na wypoczynek. I ja 

się tam znalazłem po ciężkich walkach o budynek mieszkalny. 
Myślałem, że będzie jakiś odpoczynek i uda się usnąć. I w tym 
momencie, jak o tym pomyślałem, poczułem taki wstrząs zie-
mi, co oznaczało, że niedaleko upadła bomba. Oczywiście 
było słychać te samoloty, które je zrzucały… te sztukasy. Ale 
co prawda, to one cały czas tam krążyły i człowiek się przy-
zwyczaił. Jednak zrozumiałem, że ta bomba zrzucona leży tu 
gdzieś, a one były z opóźnionym zapalnikiem. I ja wiedziałem, 
że za chwilę ona wybuchnie i będzie po nas. Właściwie było 
wiadomo, że jak się czuło uderzenie, to ona upadła niedale-
ko. One były tak specjalnie zrzucane od zewnętrznej ściany, 
żeby zrobić wyłom, którym później miała wedrzeć się piechota, 
żołnierze niemieccy, którzy mieli nas zaatakować. I rzeczywi-
ście… po chwili usłyszałem taki szum, olbrzymi szum, no i ci-
sza. Ja czuję, że nie mogę się poruszyć. Głowę miałem przy 
blaszanej szafce na pracownicze ubrania, ale… dalej nie mogę 

się ruszyć. Byłem coraz bardziej przyciskany tym gruzem i nie 
mogłem oddychać, bo klatkę piersiową miałem przytłoczoną 
mocno. Głowę miałem jakby trochę zasłoniętą tą blachą od 
szafki, która zwinęła się jak harmonijka i był taki luz przy mojej 
głowie (miejsce, które osłoniło głowę – przyp. red.). Tracę jakby 
przytomność… i czuję, że chodzą po mnie. (…) 

TO BYŁ CUD

Nie wiem, czy ja wydałem jakiś okrzyk, czy jakiś ruch. Nie 
wiem. Poruszać się też nie mogłem, ale ktoś się zdecydował 
odkopać z gruzu to miejsce, gdzie ja leżałem. Obok mnie leżał 
dowódca plutonu mojego „Korsarz” i jeszcze jakiś jeden z ko-
legów. A reszta, która leżała w tym pomieszczeniu od strony 
przeciwnej… tam była mocna ściana, a z tej strony, co ta bom-
ba padła, dwie ściany zostały zmiecione i właśnie gruzem został 
przysypany ten taki fragment tego pokoju, gdzie gros naszego 

plutonu leżało. Ja wstałem, porucznik „Korsarz” był ranny, więc 
został podniesiony. Mnie ktoś podał rękę bodajże, ja się otrze-
pałem i stwierdziłem, że nic mi nie jest. To był cud dosłownie. 
Bo nie dość, że ściany, to i w tym korytarzyku, który dzielił to 
pomieszczenie, w którym leżałem, od ściany zewnętrznej, gdzie 
spadła ta bomba – mój pluton nazywany plutonem miotaczy 
ognia – to on został zmieciony. Dosłownie. Przeleciało to przeze 
mnie… Straszny widok – na suficie szczątki ludzkie, rozsypane 
na tym gruzie… A ja się jakoś z tego uratowałem. Można sobie 
wyobrazić, jak taki wypoczynek na mnie wpłynął, jeszcze po 
tych ciężkich walkach sądziłem, że trochę wypocznę. A tu… 
koniec. Tu zginęło dwadzieścia parę osób, dwadzieścia parę 
osób zostało zasypanych. (…) Oczywiście ja też się wziąłem 
zaraz do odkopywania tego terenu, bo myśleliśmy, że może jest 
tam ktoś jeszcze uratowany. Ale praktycznie się okazało, że tam 
nikt… że nas trzech przeżyło. (…) • 

Alicja Madziar-Kostarska, 
ps. Ala (1918–2018), 
sanitariuszka, Kompania „Osa” 
z batalionu AK im. Jana 
Kilińskiego

O PWPW

Widok był przykry i nieprzyjemny. To były duże budyn-
ki i duże okna. (…) Nocowałyśmy tam pod tym ostrzałem na 
trzecim albo drugim piętrze, a potem rano dopiero żeśmy się 
ocknęły, że to nie jest bezpieczne i trzeba raczej szukać niżej 
schronienia. No i znalazłyśmy takie miejsce, salę z takimi nisza-
mi, które wyglądały jak schrony (być może chodzi o skarbce – 

przyp. red.). Ale potem przyszło nam do głowy, że jak tutaj nas 
zasypie, to się nie odkopiemy. No więc wyszłyśmy po jakimś 
czasie, a później nie było potrzeby chronienia się tam.

PRZYJACIÓŁKA

Miałam przyjaciółkę. (…) W czasie, jak byliśmy na Młynar-
skiej jeszcze – tam była nasza kwatera – to przyszedł do mnie 
komendant i mówi: „Słuchaj, przyszła do nas dziewczyna, któ-
ra mówi, że jej ojciec jest folksdojczem, ale ona nie chce być 
folksdojczem, mimo że ma nazwisko niemieckie i ona czuje 
się Polką. Ja uważam, że ona mówi prawdę. A jakie Ty masz 
odczucie?”. Powiedziałam, że zobaczymy. Ona była tak praw-
domówna, że nie liczyła się z tym, czy to się komuś podoba, 
czy nie. Tylko mówiła. jak było rzeczywiście. I ja się z nią za-
przyjaźniłam. Do jej śmierci się przyjaźniłyśmy. Ona była bardzo 
lojalna i taka bardzo nieustępliwa. (…) Uważała, że albo ktoś 

Ryszard Nowicki 
ps. Sokół (ur. 1926)

Alicja Madziar-Kostarska 
ps. Ala (1918–2018)
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jest dobry, albo zły i nie ma lepszych albo gorszych. Niedawno 
umarła… W Wytwórni była łączniczką, a ja byłam sanitariuszką. 
Miała dyspozycje kierownictwa to biegła do drugiego komen-
danta. Nie było sztabu, były tylko porozrzucane placówki. Jeśli 
trzeba było jakieś informacje dostarczyć, to ona była właśnie 
takim kurierem, co je roznosił.

PATRIOTYZM

To było zupełnie normalne. Było się Polką. Nie było żadnych 
takich patriotów rozdzierających „po rejtanowsku” koszulę. 
Nie! Uważałam to za swój święty obowiązek i nie było miejsca 
na jakieś cudowne wystąpienia. To była normalka, obowiązek 
i trzeba było się tego trzymać. Ale były dwie takie siostrzycz-
ki, takie kumoszki. Dwie siostry. Jedna była mądrzejsza, druga 
była głupsza. A obie były równie głupie… Ale one… Ich życie 
składało się nie z dyżurów, tylko polegało na (ciągłym) myciu 
się. One bardzo o siebie dbały. Ciągle prały sobie koszulki, bie-
liznę, a to coś znalazły do ubrania, szły się kąpać… Im dzień na 
tym schodził. A my nie chciałyśmy i nie miałyśmy na to czasu. 
Nic tylko skubać się jak kura.

Lucyna Żebrowska-Petrus, 
ps. „Luc” (1920–2018), 
Zgrupowanie „Leśnik”

POLSKA ŻYĆ BĘDZIE

(…) Tam była zajezdnia tramwajowa. Tam, gdzie walczyli-
śmy. No i wtedy wynosiliśmy tych rannych. I tego chłopca, który 
był ciężko ranny. Na noszach go wynosiliśmy i ja mówię do nie-
go: Nie bój się, będziemy cię leczyć. I wyleczymy. A on mówi: 
Nie, ja umieram, ale Polska żyć będzie. No tak on właśnie się do 
mnie odezwał… No oczywiście, że zmarł, bo był ciężko ranny…

JAK WYGLĄDAŁ DZIEŃ
Wstawało się i człowiek starał się o jedzenie. Ja kawy nie pi-

łam, bo nie znosiłam normalnego mleka, takiego z kożuchem. 
Piłam jakąś lurę, kawałek jakiegoś pieczywa, które było dostar-
czane. Były wędliny konserwowe. Bardzo wytworne, wygodne 
życie. Jadło się właściwie to, na co miało się ochotę. Różne 
fanaberie. Niemcy siedzieli cichutko, bo się bali. Ostrzeliwali 
nas i my wiedzieliśmy, skąd był ten ostrzał – z reguły od strony 
Sanguszki czy Rybaków.

RANA I DOKTOR „RANA”

Byłam ranna w głowę. Miałam dyżur Zakroczymska, Wójtow-
ska. Z tamtej strony. Siedziałam sobie na stopniach schodów. 
Takie do bramy wejście to było i na tych schodkach siedziałam. 
W pewnym momencie coś jakby stuknęło, a tu widzę, że krew 
mi idzie po rękach. Bo ja się złapałam za głowę jak stuknęło. 
Koledzy to zobaczyli, to złapali mnie pod ręce i do ambulato-
rium na opatrunek. Doktor „Rana” mnie opatrzyła, zszyła ranę, 
zabandażowała, bo to tak było z boku. Siostra miłosierdzia 

O SYMPATII
Stąd sympatia, żeśmy tam razem spali. Byliśmy ranni. Ale 

jego tam ci Niemcy kazali, nie pozwolili mu wyjść… Tam dwa 
czołgi ukraińskie stały. I ci Ukraińcy zabrali tego Jurka – moją 
sympatię – i zaprowadzili go tam… Opowiadali mi chłopcy, któ-
rzy ocaleli – pod trupami udało im się przeżyć – bo tam takie 
podwórko było… Potem jak ja chodziłam się dowiedzieć, co 
z tym Jurkiem się stało, to spotkałam tam dwóch chłopców, 
którzy byli tam w tym czasie, kiedy on też był na tym podwór-
ku, gdzie zabijali (ich) Niemcy. Strzelali Niemcy do nich… Im się 
udało, bo się pod trupami przechowali. I tam był taki wysoki 
mur, a na tym podwórku pełno trupów, bo tam wszystkich za-
bijali. Im się udało (…) jak już skończyli zabijać, to im udało się 

przez ten mur… Przeskoczyli na drugą jego stronę. I tam prze-
bywali do przyjścia bolszewików. I oni właśnie mi opowiadali, 
że Jurek na pewno zginął, bo wszystkich tam pozabijali. Dwa 
dni tam leżeli za tym murem, zanim przyszli ruscy. Oni mocz pili, 
bo jedzenia nie było, wody nie było. No i mówili, że Jurek na 
pewno zginął. Zabity tam został.

A jak tam się znalazłam? Wynieśli nas (rannych – przyp. 
red.) z PWPW i zostawili nas tam przy Długiej. To było chyba 
przy Długiej, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie zostawili 
nas tam, a na dole stali Niemcy. Grupa Niemców tam stała. 
Jurka sprowadzili, bo my nie mogliśmy iść o własnych siłach. 
Więc Jurka sprowadzili tam na dół i potem po schodach do 
tego Wąskiego Dunaju. I tam go zostawili, i potem ci Ukra-
ińcy go zabrali. I do tego podwórka, na którym rozstrzeliwali 
tych naszych Powstańców. Mnie Niemcy kazali iść samej, więc 
sprowadzili mnie tam na dół, potem po schodach i tam były te 
siostry zakonne, które opiekowały się nami. Oddali mnie tym 
siostrom. (…) 

Do PWPW trafiłam z oddziałem „Leśnika”. Tam przeszliśmy 
z miotaczami ognia. W nocy jeszcze strzelaliśmy do nich. Jakąś 
strzelbę nawet dostałam. Potem poszliśmy spać. Z Jurkiem 
tam poszliśmy do piwnicy, tam żeśmy się położyli. A reszta, 
tam nie było tak dużo miejsca. Nie pamiętam właśnie, dlaczego 
te dwadzieścia osób tam na tym korytarzu… z miotaczy ognia. 
(…) Rano, godzina 8.00 rano chyba była, jak nadleciały sa-
moloty i zrzuciły bomby… niemieckie samoloty. Ci z miotaczy 
ognia wszyscy zginęli (…) Nas osłoniły te szafy. Obudziłam się 
i poczułam, że jesteśmy unieruchomieni. I potem chłopcy tam, 
młodzi chłopcy, harcerze, nas wynosili. To mówię… nie mieli 
już noszy, to na kocu czy dywaniku nas ciągnęli po tych tam… 
Przez getto żydowskie, tam były trupy. To po tych trupach cią-
gnęli nas. (…) Jasne, że widziałam te trupy, oczywiście.

STRACH
Czego się bałam? Niczego się nie bałam. Ja byłam odważ-

na. Sama się zgłaszałam: to zrobię, tamto zrobię, bo ja nie 
byłam w AK. To potem tam jako sanitariuszka, jako łącznicz-
ka pracowałam. Robiłam, co polecali. (…) Miałam przenieść 
meldunek i jak biegłam, zaczęli Niemcy strzelać do mnie. Ja 
padłam na ziemię. Z jednej strony padł strzał, z drugiej strony. 
Myśleli, że już mnie zabili. Przestali strzelać. To ja podniosłam 
się i biegiem. Odniosłam ten meldunek i z powrotem wróciłam. 
Tak że odważna byłam. Taka byłam. Taki charakter.

Jak trafiłam do Powstania? Miałam koleżankę Izę Wilczyń-
ską, u której rodziców mieszkałam w Grodnie przed wojną. 
Tam chodziłam do szkoły handlowej. (…) potem oni przyjechali 
do Warszawy. (…) Iza przyjechała do Warszawy z narzeczo-
nym – z Bronkiem Trońskim (…) ja chciałam walczyć i on mnie 
do tego Szypowskiego zameldował. Broni mało było, więc dali 
nas do robienia granatów. Te granaty robiłam na początku. (…) 
jak czołg nadjechał, ten goliat, to chłopcy pobiegli z butelkami 
benzyny na czwarte piętro, żeby zrzucić na ten czołg, ale nie 
wiedzieli, że to był właśnie goliat. (…) ja z koleżanką Kaliną po-
szłam, ona chciała do piwnicy, a ja powiedziałam „nie”, bo nasi 
chłopcy są tu i chodźmy do nich. Ona mnie posłuchała i jak 
ten goliat nadjechał, jak zderzył się z murem, nastąpił wybuch. 
No i ci ludzie tam w piwnicy… zginęło bardzo dużo ludzi. Jesz-
cze rury gazowe popękały, więc gaz się wydobywał, zatruwał. 
Ale część tam z koleżanką myśmy tych ludzi wyciągnęły. Tam 
był lekarz, ja jemu podawałam różne narzędzia i on leczył tych 
pozostałych. Tych rannych. To było w Sądach Grodzkich. (…)

Potem jak tam Niemcy weszli, zaczęło się coraz bardziej 
niebezpiecznie robić. No i tam żeśmy z miotaczami ognia (od-
dział miotaczy płomieni – przyp. red.) przeszli do Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych. Ale tam długo nie byliśmy. •

przyszła „Ty jak św. Kinga wyglądasz”. Tak to wyglądało, bo tak 
zabandażowana byłam. Nie było to (rana) wcale takie ciężkie, 
ale tym niemniej dwa dni tam chyba przeleżałam. Znaczy nie 
w szpitalu, tylko w naszych schronach. Chodziłam na opatrunki 
tylko. Miałam od pocisku odcięty kawałek ucha i zatrzymał się 
na kości. Dzięki temu żyję. Bo jakby trafił w miękkie, w aortę 
to by mnie nie było. Nie byłoby życia. Jak padł strzał? A skąd 
człowiek może wiedzieć. Strzał. Czasem były zagubione kule. 
Nie wiadomo było skąd. Człowiek siedział między ludźmi i nagle 
dostawał. To było akurat wtedy, kiedy wybuchł ten czołg pu-
łapka. Może to był odłamek od jakiegoś innego wybuchu. Bo 
raczej nie pocisk. Odłamki zresztą latały wokół jak motyle. (…)

NIEMCY

Cytadela? Czy widziałam Niemców? Nie próbowałam oglą-
dać. Można było wychylić się i zza barykady popatrzeć. Ale to 
nie było dla mnie potrzebne. Pomyślałam sobie „to też ludzie”. 
No tak. Oni też byli ludźmi i bronili swego. To jest to samo, co 
było pod Falaise, bo nim się człowiek obejrzał, Polak ściskał 
Niemca, a Niemiec Polaka – szczęśliwi, że przeżyli. To z opo-

wiadań kolegów, którzy tam byli – pod Falaise. A ja Niemców 
nie widziałam, nie musiałam. Raz widziałam Niemca – ofice-
ra, jak byliśmy przy Ogrodowej. Wziętego do niewoli. (…) Nie 
można mówić o nienawidzeniu. (…) W Wytwórni? Żołnierze 
niemieccy to było coś, co nie było rzeczywistością. Bo ja ich 
nie oglądałam. Oni na mnie nie napadali. Jak był ostrzał, to był 
ostrzał. Koniec. (…) Wróg. Później w Śródmieściu inaczej się to 
odczuwało, ale tutaj to był tylko wróg. Nic więcej.

POWSTANIE

Nie było potrzebne. Było Powstanie. Koniec. Ja nie ana-
lizowałam, a mama do mnie: „Potrzebne wam to było”? Nie 
analizowałam – miało być Powstanie i jest Powstanie. Co 
znaczy „potrzebne wam było”? Jest Powstanie to człowiek 
musi stanąć do tego Powstania. (…) A dlaczego? Dlatego, że 
nie można było wytrzymać naporu Niemców. I aresztowania, 
i rozstrzeliwania. Brali po kilkudziesięciu, rozstrzeliwali po trzy-
dzieści osób zabranych z ulicy. Jak długo człowiek nerwowo 
może wytrzymać takie rzeczy? W człowieku wszystko już się 
gotowało. •

WYWIADY Z POWSTAŃCAMIWYWIADY Z POWSTAŃCAMI

Lucyna Żebrowska-Petrus 
ps. „Luc” (1920–2018)
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Polegli w bojach o PWPW 
12 obrońców Reduty
Wśród kilkudziesięciu poległych w obronie PWPW zidentyfikować udało się zdecydowaną 
większość, ale nie o wszystkich wiedza jest wystarczająca, aby stworzyć w miarę dokładne noty 
biograficzne. Uczyniliśmy to więc wybiórczo w odniesieniu do kilkunastu osób.

12 OBROŃCÓW REDUTY

NIKLEWICZ Leszek 
„ROBERTO”
starszy sierżant podchorąży, 
w konspiracji podoficer AK
Od 1942 r. dowódca komórki likwida-
cyjnej Obwodu „Włodzimierz Wołyński” 
(udział w wysadzeniu budynku Arbe-
itsamtu), później w partyzantce. Od 
marca 1944 r. adiutant dowódcy bata-
lionu w 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. 
W Powstaniu dowódca plutonu w kom-
panii miotaczy płomieni Zgrupowania Ar-
mii Krajowej „Leśnik” na szlaku bojowym 
Wola – Muranów – Stare Miasto. Zabity 
25 sierpnia bombą lotniczą w trakcie 
obrony PWPW. •

Juliusz Kulesza

PETRYNOWSKA Hanna „RANA” 
lekarz
Urodzona 23.02.1901 r. w Warszawie, 
z domu Żabińska. Od 1924 r. lekarz pe-
diatra, początkowo lekarka szkolna, od 
1935 r. lekarz Miejskiej Pomocy Lekar-
skiej. Podczas wojny lekarka zakładowa 
PWPW, po aresztowaniu męża Maria-
na, jej poprzednika na tym stanowisku. 
W konspiracji szef sekcji sanitarnej w sa-
modzielnej grupie AK PWB/17/S. W Po-
wstaniu zorganizowała w PWPW punkt 
opatrunkowy, przeistoczony w  szpital 
polowy. Podczas wycofywania się Po-
wstańców pozostała dobrowolnie z cięż-
ko rannymi i została zabita 28 sierpnia. 
Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Orde-
ru Virtuti Militari V klasy. •

BEREZIECKI Kazimierz „BACIK” 
starszy strzelec
Urodzony 7.06.1923 r. w Łaniętach 
koło Kutna. W czasie okupacji pracow-
nik PWPW. W konspiracji początkowo 
w pułku AK „Baszta” jako „Vis”, krótko 
przed Powstaniem przeniesiony do sa-
modzielnej grupy AK PWB/17/S. Uczest-
nik zdobywania PWPW, żołnierz załogi 
PWPW w drużynie kaprala „Roma”. Za-
bity 24 sierpnia pociskiem działa sztur-
mowego podczas obrony pozycji „Ryba-
ki 35”. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Pochowany na powązkow-
skim cmentarzu wojskowym. •

CHMIELEWSKA Zofia 
„LUSIA”, „ZOSIA” 
łączniczka
Urodzona w 1927 r. Podczas Powstania 
w kompanii miotaczy płomieni porucz-
nika „Halińskiego” w zgrupowaniu Armii 
Krajowej „Leśnik” pod dowództwem 
ppłk. Jana Szypowskiego. Przeszła 
szlak bojowy Wola – Muranów – Sta-
re Miasto. Zabita 25 sierpnia w PWPW 
bombą lotniczą podczas zagłady całego 
plutonu miotaczy. Szczegóły jej śmierci 
były wyjątkowo drastyczne. W czasie 
akcji ratowniczej odnaleziono oddzielnie 
jej głowę. •

CHOLEWIŃSKA Halina 
„WALA”
sanitariuszka
Urodzona 1.01.1909 r. w Kaliszu. Pra-
cownica służby zdrowia. Podczas oku-
pacji instruktorka Wojskowej Służby 
Kobiet AK, w czasie Powstania sani-
tariuszka 2. kompanii podporucznika 
„Jaronia” w Zgrupowaniu AK „Leśnik”. 
Przeszła szlak bojowy Wola – Mura-
nów – Stare Miasto. Zabita 28 sierpnia 
podczas ratowania ciężko rannej siostry 
podczas wycofywania się powstańczej 
załogi z PWPW. Ciała nie odnaleziono. 
Odznaczona Krzyżem Walecznych. •

CHOLEWIŃSKA Irena 
„UTA”, „LENA” 
sanitariuszka
Urodzona w 1909 r. lub 1910 r. w Ka-
liszu. Pracownica służby zdrowia. Pod-
czas okupacji w Wojskowej Służbie 
Kobiet AK, w czasie Powstania sani-
tariuszka 2. kompanii podporucznika 
„Jaronia” w Zgrupowaniu AK „Leśnik”. 
Przeszła szlak bojowy Wola – Muranów 
– Stare Miasto. Zabita 28 sierpnia pod-
czas wycofywania się załogi powstań-
czej z PWPW. Ciała nie odnaleziono. 
Odznaczona Krzyżem Walecznych. •

DUTCZYŃSKI Mieczysław 
„STECKI”
podporucznik rezerwy
Urodzony 30.08.1906 r. w Krakowie. 
Absolwent (z wyróżnieniem) Wydziału 
Grafiki krakowskiej ASP w 1935 r., na-
stępnie projektant i rytownik znaczków 
pocztowych i innych druków artystycz-
nych dla PWPW. Uczestnik regat żeglar-
skich. W konspiracji oficer samodzielnej 
grupy AK PWB/17/S, podczas Powsta-
nia dowódca odcinka obrony w zachod-
niej części PWPW. Śmiertelnie ranny 
28 sierpnia w czasie ostatnich bojów o 
gmach Wytwórni. •

HERMAK Tadeusz „ŻAK” 
podporucznik
Urodzony 13.12.1923 r. Początkowo 
partyzant we wschodnich kresach Pol-
ski, latem 1944 r. w Warszawie. Od 
sierpnia w kompanii wolskiej Zgrupowa-
nia AK „Leśnik”, okresowo jako zastęp-
ca dowódcy kompanii, uczestnik bojów 
na Muranowie (kontuzjowany) i Starym 
Mieście. Najmłodszy oficer powstańczej 
załogi PWPW, gdzie poległ 26 sierpnia 
w czasie próby samotnego wtargnięcia 
w pozycje nieprzyjaciela z ładunkiem 
wybuchowym. Dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych. •

JASZCZYK Jan „NIDA” 
starszy sierżant
Urodzony 14.02.1902 r. Przed wojną 
podoficer zawodowy lotnictwa. Od mar-
ca 1940 r. w ZWZ AK, dowódca 333. 
plutonu w Obwodzie III (Wola). Podczas 
Powstania dowódca plutonu w  wol-
skiej kompanii porucznika „Wilnianina” 
i kapitana „Stefana” Zgrupowania AK 
„Leśnik”. Ranny w czasie obrony Mu-
ranowa. Poległ 28 sierpnia na ulicy 
Wójtowskiej podczas wycofywania się 
z  PWPW. Odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych. •

LECH Czesław 
„BIAŁY”
porucznik (pośmiertnie kapitan)
Urodzony 24.04.1904 r. w Turzy Małej. 
Oficer zawodowy artylerii po ukończeniu 
szkoły podchorążych w Toruniu, później 
w 9. dywizjonie artylerii konnej (Bara-
nowicze), podporucznik od 1930 r. Po 
przejściu w stan spoczynku od 1936 r. 
inspektor kontroli w Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych. W konspira-
cji od 1942 r., porucznik AK, zastępca 
dowódcy grupy AK PWB/17/S. Podczas 
Powstania dowodził zdobyciem PWPW 
od wewnątrz. Zastępca komendanta 
obrony PWPW. Poległ 28 sierpnia, wal-
cząc w oddziale osłonowym. Pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari V klasy. Pochowany na powąz-
kowskim cmentarzu wojskowym. •

MIŁADOWSKI Władysław 
„HALIŃSKI”
porucznik rezerwy
Urodzony 15.10.1903 r. w Glinojecku 
koło Ciechanowa, od 1936 inżynier che-
mik. Uczestnik wojny 1920 r. w 3. pułku 
ułanów, absolwent szkoły podchorążych 
kawalerii. Pracownik Instytutu Techniki 
Uzbrojenia. Uczestnik wojny 1939 r., po 
ucieczce z niewoli w Organizacji Orła Bia-
łego, później w szefostwie służby uzbro-
jenia Komendy Głównej AK. W  trakcie 
Powstania dowódca kompanii miotaczy 
płomieni w Zgrupowaniu AK „Leśnik” na 
szlaku Wola – Muranów – Stare Miasto. 
Zabity 25 sierpnia bombą lotniczą pod-
czas obrony PWPW. Według niektórych 
źródeł tuż przed śmiercią awansowany 
do stopnia kapitana. Nie zostało to jed-
nak potwierdzone w dokumentach. •

SZYNAL Marcin 
„KLUCZ”
kapral
Urodzony 06.09.1913 r. w Majdanie Sie-
niawskim koło Jarosławia. Przed wojną 
służył w 39. pułku piechoty w Jarosła-
wiu, później w Korpusie Ochrony Pogra-
nicza na granicy z Rumunią. Od 1937 r. 
pracownik warszawskiej fabryki mebli 
szpitalnych Jarnuszkiewicza. Uczestnik 
wojny 1939 r. Podczas Powstania zdo-
bywał 2 sierpnia PWPW, później żołnierz 
jej załogi w grupie PWB/17/S (drużyna 
„Roma”). Ciężko ranny 8 sierpnia w bu-
dynku Rybaki 35. Przebywał w kilku 
szpitalach staromiejskich. Został zamor-
dowany 28 sierpnia w szpitalu polowym 
PWPW. Ciała nie odnaleziono. Odzna-
czony Krzyżem Walecznych. •
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KALENDARIUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

KALENDARIUM 
Powstania Warszawskiego

oprac. na podst. materiałów PAP

5 SIERPNIA
 — Powstańcy zdobywają „Gęsiówkę” – nie-
miecki obóz koncentracyjny (KL Warschau) 
przy ul. Gęsiej, uwalniając 348 Żydów.

 — Brygada SS dowodzona przez SS-Oberfu-
ehrera Oskara Dirlenwangera morduje na 
Woli około 20 tys. ludzi. W ciągu następnych 
dni liczba ofiar wzrasta do 40 tys.

 — Kończy się niemiecko-sowiecka bitwa na 
przedpolach Pragi.

6 SIERPNIA
 — Niemcy uruchamiają w Pruszkowie obóz 
przejściowy (Dulag 121) dla ludności cywil-
nej Warszawy. Ogółem przechodzi przez 
niego ok. 550 tys. mieszkańców stolicy.

 — Zaczyna swoją działalność harcerska pocz-
ta polowa.

7 SIERPNIA
 — Zgrupowanie „Radosław” walczy na cmen-
tarzach kalwińskim i ewangelickim.

8 SIERPNIA
 — Pierwsza audycja powstańcza radiostacja 
AK „Błyskawica” nadaje pierwszą audycję 
z gmachu PKO: „Halo, tu mówi «Błyskawi-
ca»! Stacja nadawcza Armii Krajowej w War-
szawie, na fali 32,8 oraz 52,1 m. Duch War-
szawy jest wspaniały” – to pierwsze słowa, 
jakie na falach „Błyskawicy” popłynęły w eter.

9 SIERPNIA
 — W trakcie ewakuacji Niemców z Pałacu 
Bruehla, siedziby gubernatora dystryktu 
warszawskiego Ludwiga Fischera, ginie jego 
zastępca – dr Herbert Hummel.

11 SIERPNIA
 — Pułkownik Chruściel „Monter” wydaje roz-
kaz regulujący zasady posługiwania się bro-
nią oraz przepisy dotyczące wyposażenia 
i umundurowania.

 — Wojska niemieckie opanowują Wolę i Ochotę.

 — Zgrupowanie „Radosław” przeprowadza 
odwrót w kierunku Starego Miasta; z funkcji 
dowódcy zgrupowania ustępuje ciężko ran-
ny ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław”.

 — Powstańcom zostają przyznane pierwsze 
krzyże Virtuti Militari za udział w walkach 
z Niemcami.

12 SIERPNIA
 — Niemcy odbijają z rąk polskich gmachy Dy-
rekcji Wodociągów i Kanalizacji, Starostwa 
Grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego, 
a także Wojskowy Instytut Geograficzny, 
Miejski Instytut Higieny i Dom Turystyczny.

13 SIERPNIA
 — Niemcy zajmują Stawki i w ten sposób za-
mykają pierścień wokół Starego Miasta.

 — Na ul. Kilińskiego przy Podwalu eksploduje 
niemiecki transporter z ładunkami wybucho-
wymi, zdobyty przez Powstańców; w  wy-
niku eksplozji ginie co najmniej 300 osób, 
wśród nich 67 żołnierzy Batalionu „Gustaw”.

1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie – największa akcja zbrojna podziemia 
w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili 
heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej 
okupacji i dominacji sowieckiej.

2 SIERPNIA
 — Powstańcy zdobywają Pocztę Główną, Pol-
ską Wytwórnię Papierów Wartościowych, 
Pałac Krasińskich, Fabrykę Monopolu Tyto-
niowego oraz Elektrownię Warszawską na 
Powiślu.

 — W wyniku ran umiera Krystyna Krahelska 
„Danuta” – poetka, autorka jednej z najpo-
pularniejszych piosenek powstańczych Hej, 
chłopcy, bagnet na broń!.

3 SIERPNIA
 — Niemieckie bombowce po raz pierwszy od 
wybuchu Powstania bombardują Warszawę.

 — Powstańcy opanowują Dworzec Pocztowy, 
Pałace Blanka i Mostowskich oraz Arsenał.

 — Komendant Żydowskiej Organizacji Bojowej 
(ŻOB) Icchak Cukierman wydaje odezwę 
do bojowników żydowskiego ruchu oporu 
z  apelem o wstępowanie w szeregi po-
wstańcze i walkę z Niemcami. „Od trzech 
dni lud Warszawy prowadzi walkę orężną 
z okupantem niemieckim. Bój ten jest i na-
szym bojem (...). Przez bój do zwycięstwa 
do Polski wolnej, niepodległej, silnej i spra-
wiedliwej” – głosi odezwa.

4 SIERPNIA
 — Rozpoczyna się trwająca do 25 sierpnia fala 
masowych rozstrzeliwań, grabieży, podpa-
leń i gwałtów na warszawskiej Ochocie.

 — Komenda Okręgu Warszawa AK wzywa 
mieszkańców stolicy do budowy barykad.

 — Powstańczy sztab dowodzenia opuszcza 
hotel „Victoria” i przenosi się do budynku 
PKO przy ul. Jasnej.

 — Ginie Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, 
czołowy przedstawiciel tzw. pokolenia Ko-
lumbów, żołnierz Batalionów AK „Zośka” 
i „Parasol”.

 — Załogi polskich i brytyjskich samolotów do-
konują pierwszych zrzutów nad walczącą 
Warszawą.

14 SIERPNIA
 — Trwają walki o Uniwersytet Warszawski; 
Powstańcy zdobywają transporter opan-
cerzony z  Dywizji SS „Wiking”, nazywany 
„Jasiem” oraz „Szarym Wilkiem”.

 — Szpital Maltański ewakuuje się z ul. Senator-
skiej na ul. Zgoda.

15 SIERPNIA
 — Odbywają się uroczystości w oddziałach 
powstańczych z okazji Święta Żołnierza Pol-
skiego, obchodzonego na pamiątkę Bitwy 
Warszawskiej 1920 r.

16 SIERPNIA
 — W walkach na Starym Mieście giną żołnierze 
AK: Tadeusz Gajcy – poeta, prozaik, krytyk 
literacki, redaktor konspiracyjnego pisma 
„Sztuka i Naród”, oraz Zdzisław Stroiński – 
poeta, również związany z pismem „Sztuka 
i Naród”.

17 SIERPNIA
 — Polskie Radio nadaje pierwszą słyszalną 
w  Londynie audycję z powstańczej War-
szawy.

18 SIERPNIA
 — Niemcy tworzą Grupę „Dirlenwanger”, 
ok. 6,5-tysięczny oddział dowodzony przez 
SS-Oberfuehrera Oskara Dirlenwangera, 
którego żołnierze zasłynęli ze szczególne-
go okrucieństwa wobec polskich cywilów 
w czasie tzw. rzezi Woli.

 — Wojska niemieckie zajmują Zamek Królewski.

19 SIERPNIA
 — Niemcy opanowują Politechnikę Warszawską.

20 SIERPNIA
 — Po zaciętych walkach Powstańcy zdobywa-
ją budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefo-
nicznej (PAST-y) przy ul. Zielnej.

 — Oddziały powstańcze wycofują się z Mura-
nowa na Stare Miasto.

21 SIERPNIA
 — Oddziały powstańcze z Kampinosu i Żoli-
borza próbują się przebić na Stare Miasto. 
Akcja się nie udaje. W ciągu dwóch dni za-
ciętych walk (do 22 sierpnia) straty Polaków 
wynoszą ok. 400 zabitych i rannych.

 — Niemcy wysadzają w powietrze Pawiak oraz 
pobliskie więzienie dla kobiet nazywane 
Serbią.

22 SIERPNIA
 — Powstańcy zdobywają gmach tzw. Małej 
PAST-y (podstacji telefonów) przy ul. Piusa 
XI (obecnie ul. Piękna).

23 SIERPNIA
 — Powstańcy odbijają z rąk niemieckich ko-
ściół św. Krzyża na Krakowskim Przedmie-
ściu i pobliską komendę policji.

„Polacy! Od dawna 
oczekiwana godzina 

wybiła. Oddziały 
Armii Krajowej walczą 

z najeźdźcą niemieckim 
we wszystkich punktach 
Okręgu Stołecznego”

„Halo, tu mówi 
«Błyskawica»! Stacja 

nadawcza Armii 
Krajowej w Warszawie, 

na fali 32,8 oraz 52,1 m. 
Duch Warszawy jest 

wspaniały”

31 LIPCA
 — Dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Ko-
morowski „Bór” wydaje dowódcy Okręgu 
AK Warszawa-Miasto płk. Antoniemu Chru-
ścielowi „Monterowi” rozkaz o rozpoczęciu 
1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 zbrojnej 
walki z Niemcami w Warszawie.

1 SIERPNIA
 — Godz. 17.00 (godzina „W”) wybucha Po-
wstanie Warszawskie. Do pierwszych walk 
z Niemcami dochodzi na Żoliborzu już ok. 
14.00; na Woli i w północnej części Śród-
mieścia – ok. 16.00.

 — „Polacy! Od dawna oczekiwana godzina 
wybiła. Oddziały Armii Krajowej walczą 
z  najeźdźcą niemieckim we wszystkich 
punktach Okręgu Stołecznego” – napisano 
w pierwszej powstańczej  odezwie, rozklejo-
nej na ulicach stolicy.

 — Siły Armii Krajowej liczą 40–45 tys. żołnierzy, 
zorganizowanych w ośmiu obwodach pod-
ległych Komendzie Okręgu Warszawskiego 
AK (Śródmieście, Żoliborz, Wola, Ochota, 
Mokotów, Praga, Powiat i Okęcie) oraz 
w oddziałach wydzielonych. Powstańcy 
dysponują ok. 2,5  tys. pistoletów, 1475 
karabinami, 420 pistoletami maszynowymi, 
94 ręcznymi karabinami maszynowymi, 20 
ciężkimi karabinami maszynowymi.

 — Powstańcy zdobywają hotel „Victoria” przy 
ul.  Jasnej, gdzie urządzają kwaterę płk. 
Chruściela „Montera”.

 — Żołnierze AK opanowują również gmach 
Towarzystwa Ubezpieczeń „Prudential” 
(najwyższy wówczas budynek w Warszawie 
– 68 m wysokości) przy placu Napoleona 
(obecnie plac Powstańców Warszawy); na 
jego dachu zawieszają polską flagę.

 — W reakcji na wybuch powstania w War-
szawie Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler 
mówi: „Każdego mieszkańca należy zabić, 
nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa 
ma być zrównana z ziemią i w ten sposób 
ma być stworzony zastraszający przykład 
dla całej Europy”.
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25 SIERPNIA
 — Powstańcy opanowują „Cafe Club” przy 
ul. Nowy Świat.

26 SIERPNIA
 — Sztab Komendy Głównej AK ewakuuje się 
kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia.

27 SIERPNIA
 — Podpułkownik Mazurkiewicz ponownie 
obejmuje dowództwo nad Zgrupowaniem 
AK „Radosław”, zastępując ciężko rannego 
mjr. Wacława Janaszka „Bolka”.

28 SIERPNIA
 — Niemcy zajmują gmach Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych.

29 SIERPNIA
 — USA i Wielka Brytania ogłaszają deklaracje, 
na mocy których żołnierzom AK przyznano 
pełnię praw kombatanckich.

30 SIERPNIA
 — Niemcy mordują ok. 300 pacjentów szpitala 
św. Jana Bożego. Podobna liczba chorych 
ginie lub odnosi rany w wyniku bombar-
dowania Szpitala Ujazdowskiego przy 
ul. Chełmskiej.

31 SIERPNIA
 — Oddziały powstańcze z Grupy „Północ” AK 
próbują się przebić ze Starego Miasta do 
Śródmieścia; Nieudana akcja przynosi straty 
ok. 300 rannych i zabitych.

 — Niemcy wywożą do KL Stutthof ponad 3100 
więźniów obozu w Pruszkowie, wśród nich 
m.in. Powstańców Warszawskich.

2 WRZEŚNIA
 — Siły powstańcze na Starym Mieście kapitu-
lują – łącznie podczas walk ginie ok. 7 tys. 
żołnierzy AK, co stanowi ok. 40 proc. ca-
łości strat w  Powstaniu. Niemiecki pocisk 
niszczy Kolumnę Zygmunta III Wazy na 
placu Zamkowym.

 — Niemcy mordują ok. 1300 osób na opusz-
czonym przez Powstańców Starym Mieście.

 — Niemcy zajmują Sadybę.

 — Trwa zmasowany atak bombowy niemiec-
kich samolotów na Warszawę.

 — Powstańcy opanowują gmach Związku 
Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej (YMCA) 
przy ul. Konopnickiej.

4 WRZEŚNIA
 — Grupa „Północ” AK zostaje rozwiązana.

 — Podpułkownik Mazurkiewicz „Radosław” 
obejmuje dowództwo odcinka Czerniaków.

5 WRZEŚNIA
 — Powstańcy wycofują się z elektrowni na 
Powiślu.

6 WRZEŚNIA
 — Padają ostatnie punkty polskiego oporu na 
Powiślu.

7 WRZEŚNIA
 — Delegacja powstańcza, w składzie m.in. 
z wiceprzewodniczącą Prezydium Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
Marią Tarnowską, rozmawia z głównodowo-
dzącym wojsk niemieckich generałem SS 
i  Policji Erichem von dem Bachem-Zelew-
skim w sprawie ewakuacji ludności cywilnej 
z Warszawy.

8 WRZEŚNIA
 — 5 tys. cywilów z terenów ogarniętych walka-
mi jest ewakuowana do części Śródmieścia 
zajmowanej przez Niemców.

10 WRZEŚNIA
 — Armia Czerwona naciera na przedmoście 
warszawskie.

11 WRZEŚNIA
 — Generał von dem Bach-Zelewski wydaje 
odezwę do mieszkańców Warszawy, w któ-
rej to odezwie zrzuca odpowiedzialność za 
fiasko polsko-niemieckich pertraktacji na 
dowództwo AK.

13 WRZEŚNIA
 — Niemcy niszczą mosty: Poniatowskiego, 
Kierbedzia, Gdański i Średnicowy.

14 WRZEŚNIA
 — Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. 
Kazimierz Sosnkowski awansuje płk. Chru-
ściela „Montera” do stopnia generała bryga-
dy „za wybitne dowodzenie i przykład oso-
bistego męstwa w walkach o Warszawę”.

 — Józef Stalin podpisuje w Moskwie rozkaz 
o zdobyciu Pragi.

 — Sowieci zrzucają broń i żywność; samoloty 
sowieckie odbywają 282 loty nad walczącą 
stolicą.

 — Wojska niemieckie atakują Górny Czerniaków.

15 WRZEŚNIA
 — Pierwsze oddziały 1. Dywizji Piechoty LWP 
lądują na przyczółku czerniakowskim.

16 WRZEŚNIA
 — Zaczynają się walki 3. Dywizji Piechoty LWP 
o przyczółki warszawskie na lewym brzegu 
Wisły (16–23 września).

17 WRZEŚNIA
 — Część oddziałów 2. Dywizji Piechoty LWP 
przedostaje się na Żoliborz.

 — Dowództwo AK podejmuje nieudane próby 
nawiązania łączności ze sztabem Armii 
Czerwonej.

20 WRZEŚNIA
 — Kolejne oddziały 2. Dywizji Piechoty LWP 
przeprawiają się przez Wisłę na przyczółek 
czerniakowski.

 — Dowodzony przez ppłk. Mazurkiewicza 
„Radosława” oddział ok. 200 Powstańców 
przedostaje się kanałami z Czerniakowa na 
Mokotów.

21 WRZEŚNIA
 — Alianckie lotnictwo dokonuje ostatnich zrzu-
tów zaopatrzenia nad Warszawą.

 — 6. Pułk Piechoty LWP walczy z Niemcami na 
Żoliborzu.

22 WRZEŚNIA
 — Generał Chruściel „Monter” wysyła do mar-
szałka ZSRS Konstantego Rokossowskiego 
pismo, w którym oferuje pomoc wojskową 
w planowanym sowieckim szturmie na War-
szawę.

 — Niemcy zdobywają przyczółek czerniakow-
ski, broniony przez Powstańców i żołnierzy 
LWP, mordując następnie ok. 200 rannych.

26 WRZEŚNIA
 — Komendant Obwodu Mokotów AK ppłk Jó-
zef Rokicki „Karol” ewakuuje swoje wojska 
z Mokotowa do Śródmieścia. Nie dociera 
do niego rozkaz gen. Chruściela „Montera” 
nakazujący dalszą obronę Mokotowa.

27 WRZEŚNIA
 — Kapitulują oddziały powstańcze 
(ok. 2 tys. żołnierzy) na Mokotowie.

28 WRZEŚNIA
 — Odbywają się pertraktacje polsko-niemiec-
kie w sprawie zakończenia walk w Warsza-
wie.

29 WRZEŚNIA
 — Na Żoliborzu Powstańcy wycofują się 
z Twierdzy Zmartwychwstanek przy ul. Kra-
sińskiego.

 — W bitwie pod Jaktorowem Niemcy rozbijają 
Grupę AK „Kampinos”.

30 WRZEŚNIA
 — Prezydent RP na uchodźstwie Władysław 
Raczkiewicz zwalnia ze stanowiska Na-
czelnego Wodza PSZ gen. Sosnkowskiego 
i w  jego miejsce powołuje gen. Komorow-
skiego „Bora”.

 — Kapitulacja oddziałów powstańczych na Żo-
liborzu; do niewoli trafia 1490 żołnierzy AK.

1 PAŹDZIERNIKA
 — Generał Komorowski „Bór” zapowiada na 
2  października wszczęcie rozmów kapitu-
lacyjnych z Niemcami.

2 PAŹDZIERNIKA
 — W kwaterze generała von dem Bacha-Zelew-
skiego w Ożarowie przedstawiciele Komendy 
Głównej AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki 
„Jarecki” i ppłk Zygmunt Dobrowolski 
„Zyndram” podpisują Układ o  zaprzestaniu 
działań wojennych w Warszawie, przewidu-
jący przerwanie walki o godz. 21.00 czasu 
warszawskiego.

 — Rozpoczyna działalność komisja łącznikowa 
(jej organem wykonawczym był tzw. batalion 
osłonowy złożony z żołnierzy AK), której 
głównym celem jest utrzymanie porządku 
w mieście oraz zabezpieczenie ewakuacji 
Powstańców i cywilów.

3 PAŹDZIERNIKA
 — Prezydent Raczkiewicz zarządza dwutygo-
dniową żałobę w Polskich Siłach Zbrojnych.

 — Generał Komorowski „Bór” wydaje poże-
gnalny rozkaz do żołnierzy AK. „Z wiarą 
w  ostateczne zwycięstwo naszej słusznej 
sprawy, z wiarą w Ojczyznę umiłowaną, wiel-
ką i szczęśliwą, pozostajemy wszyscy nadal 
żołnierzami obywatelami Niepodległej Polski, 
wierni sztandarowi Rzeczypospolitej” – wyja-
śnił nowy naczelny wódz.

 — Generał Leopold Okulicki „Kobra” zostaje 
mianowany Komendantem Głównym AK.

4 PAŹDZIERNIKA
 — Powstańcze Polskie Radio i radiostacja 
„Błyskawica” nadają ostatnie audycje.

5 PAŹDZIERNIKA
 — Do niewoli niemieckiej trafia 11 668 żołnierzy 
broniących Śródmieścia, a także członkowie 
naczelnego dowództwa powstania z gen. 
Komorowskim „Borem” na czele.

Podchorąży „Zdzisław” 
na stanowisku strzeleckim 

na balkonie domu w Alejach 
Jerozolimskich 22. Śródmieście 

Północne. Stanowisko to ochraniało 
ważne strategicznie przejście 

północ-południe pomiędzy 
kamienicami 22 i 17.

„Z wiarą w ostateczne 
zwycięstwo naszej 

słusznej sprawy, z wiarą 
w Ojczyznę umiłowaną, 

wielką i szczęśliwą, 
pozostajemy wszyscy 

nadal żołnierzami 
obywatelami 

Niepodległej Polski, 
wierni sztandarowi 

Rzeczypospolitej”
Kolumna Powstańców 

czekająca na wymarsz do niewoli 
na ul. Śniadeckich, 4 .10.1944. 

(poniżej) Zasypana gruzem ulica 
Szpitalna po bombardowaniu.

„Hej, chłopcy, bagnet 
na broń! Długa droga, 

daleka, przed nami. 
Mocne serca 

a w ręku karabin. 
Granaty w dłoniach 
i bagnet na broni.”
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3 i 13.08
Próba odzyskania przez Niemców 
gmachu PWPW z użyciem czołgów
i piechoty.

01

01

od 3.08 – pociąg pancerny
Ostrzał gmachu PWPW z mostu 
kolejowego (obecnie Gdańskiego).

02

02

od 7.08 – ostrzał z Pragi
Ostrzał artylerią ustawioną po stronie 
praskiej.

03

03

od 10.08 – samoloty
Bombardowanie z powietrza.

04

04

od 12.08 – kuter rzeczny
Polski przedwojenny kuter rzeczny 
„Pionier”, wyremontowany i uzbrojony 
przez Niemców.

05

05

13–15.08 – zrzuty aliantów
Nocne zrzuty zasobników
z zaopatrzeniem dla Powstańców.

06

06

N

16 i 21.08 – atak na barykadę
Silny szturm z użyciem czołgów
i piechoty na barykadę „Zakroczymska”.

07

07

23.08 – szturm na Rybaki
Początek szturmu niemieckiego na 
budynek mieszkalny przy ul. Rybaki 35.

08

08
25.08 – bomba
Jedno z najtragiczniejszych wydarzeń 
podczas walk o Redutę. Blok C. 
Bomba lotnicza, ginie 30 osób.

09

09

26.08 – rozerwanie ogrodzenia
Rozerwanie ogrodzenia PWPW 
ładunkiem wybuchowym
na wysokości bloku W.

10

10

26–28.08 – ewakuacja
Walki na korytarzach gmachu PWPW. 
Trwa ewakuacja ludności cywilnej.

11

11

28.08 – utrata Wytwórni
Utrata przez Powstańców gmachu 
PWPW. Wymordowanie znajdujących 
się w schronie prezydenta ciężko 
rannych i opiekującej się nimi dr „Rany”.

12

12

Walki o Redutę PWPW
Podziemna Wytwórnia Banknotów PWB/17 została powołana w 1940 r. i przez cztery lata 
produkowała na potrzeby polskiego państwa podziemnego fałszywe dokumenty oraz prowadziła 
sabotaż niemieckiej produkcji. Do roku 1942 wytwarzała również fałszywe banknoty – w sumie 
ok. 17 mln zł, jednak groźba dekonspiracji zmusiła grupę PWB/17 do zakończenia tej produkcji. 
Pod koniec lipca 1944 r. członkowie PWB/17/S (S – specjalna) zaczęli gromadzić się w Wytwórni 
wraz z nowo zaprzysiężonymi członkami, oczekując na godzinę „W”.

Plan sytuacyjny 
walk o Redutę PWPW 
w dniach 2–28 sierpnia 1944 r.

2 SIERPNIA — Po ataku od środka si-
łami grupy PWB/17/S i innych oddzia-
łów z  zewnątrz Powstańcy zdobywają 
gwmach Wytwórni i budynek mieszkalny 
przy ul. Rybaki. W PWPW rozpoczyna 
działalność punkt sanitarny.

3 SIERPNIA — Pierwsza próba odzy-
skania Wytwórni przez Niemców, którzy 
do ataku użyli czołgów „Panther” i pie-
choty. Atak wspierał ostrzał z ustawione-
go na moście kolejowym pociągu pan-
cernego. Walki trwają przez cały dzień 
i milkną wieczorem.

7–9 SIERPNIA — Piechota niemiec-
ka próbuje sforsować ul. Konwiktorską. 
Trwa stały, ciężki ostrzał gmachu PWPW 
od strony Cytadeli, z pociągu pancerne-
go ustawionego na moście kolejowym 
i z dział ustawionych na Pradze.

10 SIERPNIA — Powstańcy organizu-
ją wypad na stanowiska artylerii między 
parkiem Traugutta a Fortem Legionów. 
Akcja się nie udaje. Do ostrzału PWPW 
dołącza niemiecki, ciężki kuter rzecz-
ny. Załoga obrońców Wytwórni zostaje 
wzmocniona przez kompanię ppor. Ed-
munda Osiejewskiego „Osy”. Nasilają się 
bombardowania z powietrza. 

11 SIERPNIA — Niemcy intensywnie 
bombardują gmach PWPW i niszczą sieć 
wodociągową w głównym budynku.

13 SIERPNIA – Po silnym ataku artyle-
ryjskim z dział praskich czołgi i piechota 
niemiecka nacierają na Wytwórnię od 
strony Wybrzeża Gdańskiego.

13–14 SIERPNIA – W nocy dochodzi do 
zatargu między obrońcami PWPW a od-
działem AL, gdy dwie grupy próbują prze-
jąć jeden zasobnik zrzutowy.

14–15 SIERPNIA – Noc najintensyw-
niejszych zrzutów zaopatrzenia w okolicy 
PWPW.

16 SIERPNIA — Barykada „Zakroczym-
ska” i zachodnia część gmachu PWPW 
pod silnym ostrzałem czołgów i piechoty 
niemieckiej. Kompania „Osy” ponosi do-
tkliwe straty.

19 SIERPNIA — Pierwszy dzień general-
nego szturmu Niemców na Stare Miasto. 
Najeźdźcy wykorzystują bombowce, po-
ciąg pancerny, działa szturmowe, goliaty, 
moździerze oraz miotacze min i płomieni.

21 SIERPNIA — Żołnierze ze zgrupo-
wania „Leśnik” wzmacniają obronę Wy-
twórni. Ich dowódca, płk Jan Szypowski, 
przejmuje dowodzenie obroną Reduty 
PWPW.

23 SIERPNIA — Niemcy niespodziewa-
nie atakują i zdobywają budynek miesz-
kalny przy ul. Rybaki 35. Przez całą noc 
Powstańcy próbują odbić budynek z rąk 
Niemców i nad ranem to im się udaje.

24 SIERPNIA — Niemieckie lotnictwo, 
artyleria i piechota prowadzą zmasowany 
atak na budynek mieszkalny przy ul. Ry-
baki, przede wszystkim na pomieszcze-
nia obecnego klubu „Szkatuła”. Drużyna 
„Roma” zostaje rozbita i ponosi dotkliwe 
straty.

25 SIERPNIA — Budynek mieszkalny kil-
kukrotnie przechodzi z rąk do rąk. Osta-
tecznie wieczorem Niemcy używają gazu 
bojowego i obrońcy muszą się wycofać.

26 SIERPNIA — Transporter ładunków 
wybuchowych rozrywa ogrodzenie Wy-
twórni, co umożliwia piechocie niemiec-
kiej opanowanie górnych pięter bloku W. 
Niemcy przerywają atak artyleryjski i lot-
niczy.

27 SIERPNIA — Trwają walki wewnątrz 
budynku PWPW. Sytuacja obrońców 
jest dramatyczna – Niemcy spychają ich 
z górnych pięter na coraz niższe kondy-
gnacje. Powstańcy są wyczerpani, wielu 
z nich jest rannych lub ginie. 

28 SIERPNIA — Łamie się opór Po-
wstańców. Resztki oddziałów broniących 
Reduty PWPW wycofują się na Starówkę. 
Ranni Powstańcy – których nie można 
było ewakuować – przebywają w szpitalu 
polowym zorganizowanym w bunkrze pre-
zydenta Mościckiego na terenie PWPW, 
trafiają w ręce Niemców i zostają przez 
nich zamordowani. Podczas zajmowania 
przez okupantów szpitala ginie dowodzą-
ca nim dr Hanna Petrynowska „Rana”. 
Ginie również por. Czesław Lech „Biały”, 
który jako jeden z ostatnich wycofuje się 
z gmachu od strony ul. Wójtowskiej. •

27 dni walk o Redutę PWPW 
pochłonęło życie 80–100 polskich 
żołnierzy. Budynek Wytwórni został 
zniszczony w 60 proc., a maszyny 
i urządzenia w 80 proc.
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kolejnego roku akademickiego, stwierdziłem ze zdziwieniem, 
że „odświętność” nowych studentów polega na posiadaniu 
jaskrawoczerwonego krawata. Gwoli uczciwości dodam jed-
nak, że ta różnica między nami nie wynikała wyłącznie z naszej 
większej odporności na socjalistyczne hasła. Częściowo tak, 
bo […] w naszym gronie było jeszcze sporo studentów star-
szych, o poglądach już zdecydowanie uformowanych w Polsce 
międzywojennej. Nasza nieprzynależność partyjna była jednak 
również konsekwencją niezbyt jeszcze wyraźnego uzależnienia 
przyjęć na studia od wstąpienia do młodzieżowej organizacji. 
Tak zwany okres stalinowski dopiero zbliżał się do kulminacji, 
jaką był początek lat pięćdziesiątych.

Nasza fuzja z Akademią stała się równoznaczna z przenie-
sieniem na Krakowskie Przedmieście – do pałacu Czapskich, 
gdzie ASP funkcjonuje do dziś, a patronuje jej z dziedzińca ko-
pia konnego pomnika kondotiera Colleoniego, dłuta Verrocchia. 
Połączenie z ASP stanowiło pewien rodzaj nobilitacji, ale cieplej 
wspominam Myśliwiecką. Tam było bardziej kameralnie, niemal 
rodzinnie, a w nowej siedzibie, gdy liczba studentów i wykła-
dowców co najmniej podwoiła się – bardziej oficjalnie i urzędo-
wo. Była to już bardziej „fabryka artystów”. Tym bardziej że wła-
śnie w owym czasie począł obowiązywać w sztuce socrealizm.

MICKIEWICZA 27

Stryj Klemens jako działacz łódzkiej PPS miał znajomości 
również wśród lewicy warszawskiej, dzięki czemu udało się 
mu wynająć trzypokojowe mieszkanie na trzecim piętrze bloku 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Mickiewicza 27 – 
blisko placu Wilsona, z oknami na park Żeromskiego. Miałem 
też bliżej do szkoły na Kniaźnina.

Nowy budynek to nowi koledzy, choć z dotychczasowych 
przy Mickiewicza 27 mieszkali Romek Beeger, Radek Dębski 

ZAPAMIĘTANE 

oczami Juliusza Kuleszy
W swojej najnowszej książce Juliusz Kulesza wspomina niektóre miejsca w Warszawie. 
Wybraliśmy kilka takich miejsc i opatrzyliśmy je również współczesnymi fotografiami. 
Wszystkie opisy pochodzą z dopiero co wydanej książki Zapamiętane Juliusza Kuleszy.

pierwszym piętrze ostatniej klatki schodowej od strony ulicy 
Czarnieckiego. Było trzypokojowe, z obudowanym balkonem 
typu loggia. Dom należał do spółdzielni oficerskiej, a właściciel 
lokalu został – jak to często w wojsku – przeniesiony do innego 
miasta. Wśród lokatorów byli: późniejszy bohaterski obrońca 
Modlina, generał Wiktor Thommé, pułkownik Jan Hyc, wsła-
wiony w 1939 roku brawurowym transportem amunicji do ob-
lężonej Warszawy, emerytowany generał Jastrzębski, podpuł-
kownik artylerii w stanie spoczynku i były dowborczyk Zygmunt 
Zdziechowski, którego syn Andrzej stał się niebawem moim 
najbliższym przyjacielem tego żoliborskiego okresu. Na par-
terze domu znajdowała się filia śródmiejskiej cukierni Romana 
Pomianowskiego. Gdy rankiem na podwórze zajeżdżał cukier-
niczy mikrobus i kierowca odnosił tace z ciastkami do cukierni, 
chyłkiem dopadaliśmy samochodu i kradliśmy po ciastku. Nie 
z łakomstwa, bo biedy w domu nie było, ale „dla sportu”.

KONWIKTORSKA 2, SZKOŁA PRZEMYSŁU GRAFICZNEGO

Szkołę średnią powinienem rozpocząć w połowie wojny, 
ale okupant zlikwidował średnie szkolnictwo ogólnokształcące, 
musiałem więc uczyć się na wieczorowych kursach zawodowej 
szkoły poligraficznej przy ulicy Konwiktorskiej, ogólne wykształce-
nie kontynuując na tajnych kompletach. Jednoczesny obowiązek 
pracy od czternastego roku życia w połączeniu z wieczorówką 
poligraficzną pozostawiał na ogólnokształcące komplety bar-
dzo mało czasu, w wyniku czego wszedłem w okres powojenny 
z ukończoną jedną tylko klasą gimnazjalną, zamiast z dwiema.

Zapamiętałem też jednego z najstarszych maszynistów, 
którego nazwisko umknęło z pamięci, a od którego usłyszałem 
rzecz, będącą przyczynkiem do głośnego wydarzenia. Jako 
młodzieniec był uczniem szkoły poligraficznej, gdzie zajęcia 
z   rysunku prowadził artysta malarz Eligiusz Niewiadomski, 
późniejszy zabójca prezydenta Narutowicza. Kończąc ostatnią 
lekcję przed rozpoczęciem świątecznej przerwy zwrócił się do 
uczniów: – Nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy…

 KONWIKTORSKA 6

Jestem świadom, że moje zainteresowanie piłką nożną gra-
niczy ze stanem maniakalnym. Nie jest to dziedziczne, wręcz 
przeciwnie – ojciec uważał, że trudno o coś głupszego niż bez-
litosne kopanie Bogu ducha winnej piłki. Nie chodził na mecze, 
a że przed dziesiątym rokiem życia nie pozwalano mi oddalać 
się od domu, więc moje zetknięcie się z futbolem nastąpiło 
dość późno, choć kopałem już piłkę z podwórkowymi kolega-
mi. Czasem zabierał mnie na mecze wuj, przyjeżdżający z Lu-
blina, przede wszystkim jednak rodzice zaufali starszemu ode 
mnie o dwa lata i poważnemu jak na swój wiek synowi swych 
przyjaciół, Dzidkowi Bartolewskiemu. Mieszkał przy ulicy Inf-
lanckiej 1, blisko stadionu Polonii, nic więc dziwnego, że był 
zagorzałym kibicem „Czarnych Koszul”, a z nim i ja począłem 
odwiedzać ulicę Konwiktorską. Dodam tu, że Dzidek obejrzał 
tylko mecze przedwojenne. Poległ w Powstaniu jako żołnierz 
Armii Krajowej w szeregach mokotowskiego pułku „Baszta”.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

Mój rocznik, rozpoczynający studia jesienią 1948 roku, był 
ostatnim z paru tużpowojennych, gdzie tylko nieliczni należeli 
do młodzieżowej organizacji. Polityczna śruba nie była jesz-
cze całkowicie dokręcona. Gdy pojawiliśmy się na inauguracji 

BONIFRATERSKA 12
Wybuchło Powstanie, a ja należałem do powstańczej załogi 

PWPW. Gdy 12 sierpnia odwiedził mnie cioteczny brat Janusz 
– plutonowy „Kruk” z batalionu „Miotła” – prawie całą rozmowę 
wypełniła moja relacja z tego ostatniego meczu, którego Ja-
nusz nie widział, gdyż mieszkał w Pruszkowie. I nie zobaczył już 
nigdy żadnego, gdyż został zabity 25 sierpnia pociskiem czoł-
gowym podczas wycofywania się z ruin szpitala Jana Bożego.

Nasze magazyny żywnościowe zaopatrywały niemal całą Sta-
rówkę. W Janusza jednostce kończył się właśnie zapas suche-
go prowiantu, zgłosił się więc w nadziei powtórnego spotkania 
z nami. Opowiadał o walkach na Bonifraterskiej, skąd właśnie 
przyszli: – Trzymamy Bożego Jana. Ciężko, bracie, stale podsu-
wają nam goliaty, sporo chłopaków zginęło. Nas jeszcze goliata-
mi nie atakowali, ale o broni tej – strasznej w warunkach gęstej, 
ceglanej zabudowy – słyszałem już od żołnierzy „Leśnika”.

Następnie „Torpedę” wraz z całą „Miotłą” podporządkowa-
no batalionowi „Czata 49” i skierowano do obrony północnego 
Muranowa – z urzędem celnym oraz zajezdniami tramwajową 
i autobusową, gdzie pluton toczył ciężkie boje. Od 22 sierpnia 
przeszedł do obrony szpitalnego kompleksu św. Jana Bożego 
w obrębie ulic Konwiktorska – Bonifraterska – Sapieżyńska.

PLAC INWALIDÓW 4/6/8

[…] Przeprowadziliśmy się tam z nowomiejskiej ulicy Ryba-
ki na początku lata 1938 roku. Pierwszym adresem był plac 
Inwalidów 4/6/8, gdzie rodzice wynajęli mieszkanie nr 4, na 

ZAPAMIĘTANE

Bonifraterska 12 ASP, Krakowskie Przedmieście 5

Stadion Polonii, Konwiktorska 6
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i Andrzej Stolarski. Z tych nowych, których podwórkowym przy-
wódcą był Janek Stompor, zwany „Niuśkiem”, syn właściciela 
sklepu spożywczego w tym samym domu, na wiele lat zaprzy-
jaźniłem się z Jerzym Flisakiem, późniejszym kolegą po fachu – 
obaj zostaliśmy grafikami ilustratorami. On zaś przede wszystkim 
stał się jednym z najbardziej znanych polskich karykaturzystów. 
W domu naszym widywałem też dużo starszego od nas Zbignie-
wa Krysta, bramkarza jednej z żoliborskich drużyn, który w końcu 
okupacji, jako żołnierz Kedywu o pseudonimie „Wilimowski”, po-
legł podczas wykonywania wyroku na Eugenie Bollongino, szefie 
obozu przejściowego przy ulicy Skaryszewskiej, gdzie przetrzy-
mywano Polaków ujętych w obławach ulicznych. Przy Mickiewi-
cza 27 mieszkała też Hanka Kanicka, powojenna żona Olgierda 
Budrewicza, jedna z najurodziwszych żoliborskich dziewcząt.

PARK ŻEROMSKIEGO

[…] Najwięcej meczów obejrzałem na Żoliborzu. Początko-
wo grano na Dolnym Żoliborzu, przy ulicy Promyka, ale tylko do 
końca 1941 roku, bo później plac gry zamieniono na ogródki 
warzywne i piłkarze musieli przenieść się do parku Żeromskiego 
przy ulicy Mickiewicza, gdzie boisko było niepełnowymiarowe. 
Z kilku drużyn (Promyk, Osiedle, Granat, Concordia, Miejskie 
Domy) najpopularniejsza była ta pierwsza, w której występował 
na lewym skrzydle bezsprzecznie najlepszy żoliborski piłkarz 
Jerzy Olszewski – po wojnie nawet reprezentant Polski i strzelec 
bramki w meczu z Węgrami, a kapitanem był znany później pi-
sarz i podróżnik Olgierd Budrewicz. W parku Żeromskiego poja-
wiła się druga obok Promyka bardzo popularna później drużyna 
– Amatorski Klub Sportowy, sformowany w miejsce Granatu. 
Grywał też na Żoliborzu silny zespół sąsiedniego Marymontu, 
liczący się w rozgrywanych mistrzostwach stolicy, z wielokrot-

nym jej reprezentantem Tadeuszem Borowieckim. W  okresie 
bliższym już Powstaniu skład Marymontu zasilili najlepsi zawod-
nicy Promyka i AKS. Wcześniej w Promyku występował regu-
larnie pomocnik Kazimierz Łabęda, jednocześnie piłkarz Polonii, 
który po wojnie razem z nią zdobył Puchar Polski.

Jest lato 1942, czyli środek niemieckiej okupacji. Mimo za-
kazu organizowania zawodów sportowych w żoliborskim par-
ku imienia Stefana Żeromskiego trwa mecz piłkarski miejsco-
wych drużyn: „Promyka” i Amatorskiego Klubu Sportowego. 
Widzowie gęsto otaczają boisko, stojąc tuż przy jego linii lub 
siedząc na parkowych ławkach. Przez głośny doping widowni 
przebija się melodia popularnej podczas wojny piosenki Ro-
samunde, granej przez kogoś na akordeonie. Skomplikowany 
jest mechanizm ludzkiej pamięci. Do dzisiaj, gdy myślę o daw-
nym Żoliborzu, a szczególnie o żoliborskich meczach, melodia 
Rosamunde dźwięczy w moich uszach. Słyszało ją wówczas 
wielu mych kolegów, a także piłkarze – z kapitanem „Promy-
ka” Olgierdem Budrewiczem na czele. Pamiętali ją, ale żeby aż 
stała się symbolem wojennego Żoliborza? Okazało się, że jest 
nim tylko dla mnie, bo ludzie wspólnie przeżywający te same 
wydarzenia zapamiętują je i kojarzą w sposób bardzo zróżni-
cowany. W moim przypadku nie był to jednak tylko czysty su-
biektywizm, bo piosenka ta osiągnęła niebywałą popularność.

RYBAKI 35

W końcu lata 1931 roku przenieśliśmy się do nowoczesnego 
bloku mieszkalnego – już nie PZG, a Banku Polskiego, anastęp-
nie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, wzniesionego 
w staromiejskiej dzielnicy i blisko Wisły, przy ulicy Rybaki 35.

Tak więc jako trzyletni chłopiec zamieszkałem na Nowym 
Mieście, u podnóża którego ciągnęła się wzdłuż Wisły zapo-

mniana dziś ulica Rybaki. Gdy ciężarówka z naszymi meblami 
podjechała do żelaznego ogrodzenia, budynek jeszcze tynko-
wano, ściany jego były więc osłonięte rusztowaniami. Wielką 
atrakcją – gdy znalazłem się już w mieszkaniu – był widok mu-
rarzy, poruszających się za naszymi oknami na wysokości trze-
ciego piętra. Zaprojektowany przez Stanisława Szcześniaka 
dom był czteropiętrowy, z płaskim dachem i tarasem, posiadał 
trzy klatki schodowe, mieścił pralnię mechaniczną i żłobek dla 
dzieci pracowników PWPW oraz ponad 50 mieszkań o bardzo 
zróżnicowanym metrażu – od kawalerek do lokali czteropoko-
jowych. Nasze było trzypokojowe, łazienka i WC mieściły się 
w oddzielnych pomieszczeniach, a wejścia do mieszkania były 
dwa – tak zwane frontowe i przez kuchnię. Budynek był o tyle 
dziwnie zaprojektowany, że od frontu mieliśmy tylko okno ku-
chenne, natomiast dwa pokojowe okna wychodziły na ulicę Za-
kątną, trzecie zaś na rozległy wewnętrzny dziedziniec PWPW. 
Z czasem naprzeciw naszego domu, po drugiej stronie jezdni 
końcowego odcinka Rybaków, Wytwórnia wygospodarowała 
duży teren rekreacyjny – z kortem tenisowym dla dorosłych 
oraz ogródkiem jordanowskim do zabaw dziecięcych.

Lokatorzy korzystali z należącej do PWPW przystani wiśla-
nej, przycumowanej na wysokości Fortu Legionów. Mieli tam 
do dyspozycji kajaki, żaglówki, łodzie regatowe, a także salę 
do tenisa stołowego oraz mały basen kąpielowy wewnątrz. Na 
przystani mieszkał jej gospodarz, wąsaty pan Salamon. Był za-
wsze boso, ale w okrągłej marynarskiej czapce z daszkiem. Oj-
ciec mój na przystani łowił ryby, jednak rzadko trafiała się więk-
sza sztuka, przeważnie płotki i jeszcze mniejsze uklejki, mama 
odnosiła się więc dość ironicznie do hobby taty. Pewnego razu 
jeden ze współlokatorów, Jerzy Jurkowski, zawołany pływak, 
mający okazać się po latach moim starszym towarzyszem bro-

ni z Powstania, przepływał zbyt blisko i nadział się piętą na 
haczyk ojcowskiej wędki. Po powrocie ojca z przystani mama 
zapytała, jak zwykle dość zgryźliwie: – Jakie wspaniałości dziś 
złowiłeś? Na co ojciec: – Dziś tylko Jurkowskiego...

SANGUSZKI 1

Przyjaźń między ludźmi jest zjawiskiem naturalnym i czę-
stym. Bywają też przyjaźnie między narodami: „Polak, Wę-
gier – dwa bratanki”. Rzadziej natomiast obserwujemy więź 
uczuciową człowieka z instytucją, zwłaszcza dziś, gdy coraz 
częściej zmienia się miejsce pracy. W moim przypadku owa 
więź z instytucją nie tylko występuje, ale również objawia się 
ze szczególną siłą, a obiektem tego wyjątkowego sentymentu 
jest gmach przy warszawskiej ulicy Romana Sanguszki, nad 
którego wejściem czytamy, że mieści on Polską Wytwórnię Pa-
pierów Wartościowych.

Nie dane mi było jednak przyczynić się do wzrostu potęgi 
niemieckiej Luftwaffe, bo – przewidując taką sytuację – uzy-
skałem wcześniej z PWPW zaświadczenie, że potrzebuje ona 
praktykanta – rysownika litograficznego, ja zaś posiadam od-
powiednie predyspozycje. Tak więc od września zostałem pra-
cownikiem Działu Artystycznego Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych, przemianowanej przez okupanta na Staats-
druckerei und Münze. Rysownia mieściła się na III piętrze bloku 
„E”, z oknami wychodzącymi na główny, środkowy dziedziniec. 
Do dużej sali rysowników przylegało małe pomieszczenie pod-
ręcznej przedrukarni, dalej był gabinet i sekretariat naczelnika 
działu, na końcu zaś, ale już z oddzielnym wejściem – ręczna 
zecernia. Na tym samym piętrze, choć w innym korytarzu, była 
kliszarnia, trawiarnia i pokoje rytowników, a wszystko razem 
składało się na ów Dział Artystyczny. •

ZAPAMIĘTANEZAPAMIĘTANE

Plac Inwalidów

Park Żeromskiego Rybaki 35

Sanguszki 1
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POMOC DLA BOHATERÓW

Nowa książka Juliusza Kuleszy
Podczas tegorocznych obchodów 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego oraz zdobycia 
gmachu PWPW przez Powstańców będzie miała miejsce premiera książki Juliusza Kuleszy 
pt. Zapamiętane. PWPW po raz kolejny jest wydawcą publikacji naszego przyjaciela.

BohaterON 
– włącz historię! 

Fundacja PWPW wesprze tegorocz-
ną, piątą edycję projektu BohaterON 

– włącz historię! Celem kampanii jest 
upamiętnienie i uhonorowanie uczest-
ników Powstania Warszawskiego oraz 
promocja historii Polski XX wieku.

Projekt składa się z 4 działań: 
— Nagroda BohaterONy im. Po-

wstańców Warszawskich, mającej na 
celu wyróżnienie osób i instytucji, któ-
rych działania w szczególny sposób 
promowały wiedzę o historii Polski XX 
wieku (lata 1918-1989) oraz edukację 
historyczno-patriotyczną.

— Akcja wysyłania kartek  online do 
uczestników walk o stolicę (można na-
pisać maksymalnie 25 słów – dokładnie 
tyle ile wynosił limit słów w korespon-
dencji wysyłanej pocztą polową w czasie 
Powstania Warszawskiego); 

— Niestandardowe formy edukacji 
w szkołach.

— Wsparcie dla Powstańców – po-
moc w codziennych obowiązkach, koor-
dynowanie pomocy medycznej i pomoc 
materialna dla najbardziej potrzebują-
cych. 

Bieżąca edycja kampanii potrwa 
od 1 sierpnia do 30 listopada, a więcej 
o akcji można przeczytać na stronie: 
www.bohateron.pl  •

Ponad 500 stron książki naprawdę 
można przeczytać jednym tchem. Nie 
zabrakło w niej bowiem nietuzinkowego 
poczucia humoru, którym Pan Juliusz 
potrafi uraczyć nas podczas każdego 
spotkania. Z całą pewnością dla dużej 
części czytelników będą to fakty z jego 
życia zupełnie nowe i wcześniej niezna-
ne. Nie brakuje oczywiście tematów 
trudnych i smutnych, ale takie jest życie 
każdego człowieka. O bardzo osobi-
stych przeżyciach autora również znaj-
dziemy tutaj wzmianki. Chronologicznie, 
od wczesnego dzieciństwa – jak podkre-
śla Pan Juliusz, od momentu, kiedy co-
kolwiek pamięta – do dnia dzisiejszego. 
Trochę czasu już minęło, a jednak myślę, 
że wielu z nas chciałoby się pochwalić 

Tym razem nie pisze on tylko o oku-
pacji czy Powstaniu Warszawskim, ale 
odnosi się do osób, miejsc i wydarzeń, 
które były i są w jego życiu najważniej-
sze. Tematów wojennych oczywiście nie 
może zabraknąć, ale pokazane są ina-
czej niż dotychczas. Autor postanowił, 
że poruszane przez niego kwestie zosta-
ną zaprezentowane w książce zgodnie 
z kolejnymi literami alfabetu. I pod tymi 
właśnie literami kryją się najważniejsi 
w jego życiu ludzie, m.in. rodzice, żona 
Vera, Jerzy Waldorff, przyjaciele z ASP, 
oraz miejsca, takie jak PWPW czy sta-
dion Polonii. Chociaż w przypadku Wy-
twórni – co zawsze podkreśla nasz bo-
hater – chodzi i o ludzi, i o miejsce.

tak doskonałą pamięcią jak on. W dużym 
uproszczeniu opisuje lata przedwojenne 
– lata trzydzieste, okupację i Powstanie 
Warszawskie, ale także lata powojenne, 
czyli okres PRL, który stanowi bardzo 
ciekawy i długi epizod w jego życiu. My-
ślę, że to właśnie tutaj znajdziemy naj-
więcej historii, które wywołają uśmiech 
na naszych twarzach. I wbrew pozorom 
można do tego zaliczyć „uwięzienie” 
w obozie… w Oświęcimiu. Tak – w tym 
obozie koncentracyjnym.

Nie da się w kilku zdaniach napisać 
o tej książce wszystkiego. Zresztą nie 
można napisać zbyt wiele, bo warto 
przekonać się osobiście, trzymając tę 
książkę w dłoniach, że jest to pozycja 
wyjątkowa i lektura obowiązkowa. •

Radosław Mierzejewski

Polska Wytwórnia Papierów Warto-
ściowych od zawsze doceniała poświę-
cenie wszystkich walczących o wolność 
ojczyzny w czasie II wojny światowej 
i  angażowała się w pomoc kombatan-
tom. W tym roku włączyliśmy się w zor-
ganizowaną przez Stowarzyszenie Odra 
– Niemen Oddział Mazowiecki „Wschod-
ni Patrioci” akcję „Obiady dla Boha-

terów”. Osoby w podeszłym wieku, 
a wśród nich również kombatanci I  i  II 
konspiracji, byli i są szczególnie naraże-
ni na skutki zakażenia koronawirusem. 
Akcja polegała na dostarczaniu komba-
tantom ciepłych posiłków bezpośrednio 
do ich mieszkań, co pozwalało na mi-
nimalizowanie ryzyka infekcji. Nasi bo-
haterowie nie musieli tak często opusz-
czać swoich domów. PWPW wzięła pod 
uwagę znaczenie akcji i bardzo szybko 
udzieliła wsparcia finansowego, postę-
pując zgodnie z hasłem towarzyszącym 
tej akcji: „Oni walczyli o naszą wolność. 
My zawalczyliśmy o ich zdrowie”.

W czasie 91. dni trwania akcji: dostar-
czono 41 570 obiadów; objęto opieką 
350 weteranów; przekazano kombatan-

PWPW ufundowała 
obiady dla bohaterów

tom środki ochronne; pomagano w reali-
zacji recept i codziennych zakupach.

„Obiady dla Bohaterów” były wspierane 
również przez Urząd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych oraz pod-
mioty komercyjne. Jedzenie dostarczali 
kombatantom żołnierze Wojska Polskiego, 
w tym również Wojsk Obrony Terytorialnej, 
funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby 
Więziennej oraz wolontariusze.

Akcja odbiła się szerokim echem 
w kraju. 3 lipca br. Pierwsza Dama Agata 
Kornhauser-Duda była gospodarzem uro-
czystego podsumowania akcji w  ogro-
dach Pałacu Prezydenckiego. Pierwsza 
Dama powiedziała: „To, co zrobili pań-
stwo w imię społecznej solidarności, tra-
fiło do niezwykłych ludzi: bohaterów, któ-
rzy poświęcili swoją młodość, nierzadko 
zdrowie, by walczyć o wolność dla nas. 
Jest to swoisty akt wdzięczności”. Za-
apelowała również o to, „abyśmy, mając 
świeżo w pamięci doświadczenie epide-
mii, kontynuowali dobro, które w nas wy-
zwoliła”. •

Mariusz Pawlak
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Fragment Muralu powstańczego 
autorstwa Adama Walasa 

zdobiący mur Stadionu Polonii 
od strony ul. Konwiktorskiej.  


