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Pożegnanie „Lisa”
21 czerwca 2015 r. zmarł Leszek Grodecki, jeden z najdzielniejszych żołnierzy drużyny „Roma”, bro-
niącej podczas Powstania domu mieszkalnego pracowników PWPW. Z Jego odejściem straciłem nie 
tylko Towarzysza broni i Przyjaciela, ale złośliwy los wyznaczył mi z tą chwilą rolę bycia ostatnim, bo 
jeszcze nie dawno z dziewiętnastoosobowej drużyny żyliśmy dwaj – „Lis”, czyli Leszek Grodecki i ja.

Leszek 
 

urodził się w 1926 roku 
i wcześnie przystąpił do 
konspiracji jako żołnierz 
36 plutonu w 7 pułku Ar-
mii Krajowej „Garłuch”. 
W Godzinie „W” mieli opa-
nować lotnisko Okęcie, 
ale punkty koncentracji 
były rozrzucone w różnych 
miejscach i drużyna „Lisa” 
musiała dotrzeć na pozy-
cje szturmowe aż z Woli, 
co okazało się niewykonal-
ne. Przyłączyła się więc do 
batalionu „Parasol”, w sze-
regach którego Leszek wo-
jował przez pierwsze dni, 
aż do odniesienia rany.

Po wyjściu z powstańczego 
szpitala spotkał starsze-
go brata – Andrzeja, który 
jako sierżant „Żmudzin” 
dowodził drużyną w bata-
lionie „Miotła”. Więź Lesz-
ka z „Parasolem” była przy-
padkowa i przelotna, został 
więc podkomendnym bra-
ta w „Miotle”.

12 sierpnia został powtór-
nie ranny, a „Żmudzin” zabi-
ty. Nie było więc już brata, 
a zdziesiątkowana w boju 
o Stawki „Miotła” zosta-

ła wchłonięta przez bata-
lion „Czata”. W tej sytuacji 
z najbliższym swym przy-
jacielem, kapralem „Bogie-
lem” (Bogusław Kaufmann) 
powędrowali do PWPW, 
gdzie ojciec „Bogiela”, Ro-
bert Kaufmann był kierow-
nikiem działu techniczne-
go i członkiem grupy AK 
PWB/17/S.

Pierwszy raz ujrzałem 
Leszka i „Bogiela”, gdy 
wracaliśmy przez dzie-
dziniec PWPW do bloku 
mieszkalnego po odpar-
ciu ataku czołgów na 
Zakroczymskiej, dokąd 
przerzucono naszą dru-
żynę na wsparcie obro-
ny. Było to popołudnie 
16 sierpnia. Wieczorem 
„Lis” z „Bogielem” gościli 
w kwaterze naszej dru-
żyny, a nazajutrz stali się 
jej żołnierzami. Stanowili 
znaczące wzmocnienie 
siły ognia, bo obaj mieli 
pistolety maszynowe, Le-
szek – „błyskawicę” kon-
spiracyjnej produkcji.

„Lis” jako żołnierz był 
niezwykle sprawny. Gdy 
23 sierpnia odbijaliśmy 
utracony chwilowo dom 

Rybaki 35, mieliśmy 
wskakiwać do piwnic 
przez wyrwę w asfalcie 
podwórza, ale trzeba było 
sprawdzić, czy ktoś nas 
z owej dziury nie „przywi-
ta”. Leszek został wysła-
ny do okna na pierwszym 
piętrze przeciwległego 
bloku, aby utorować nam 
drogę granatami. Odle-
głość była spora, ale rzu-
cił tak precyzyjnie, że 
w otworze zakotłowało się 
i mogliśmy ruszyć.

Końcowe godziny obro-
ny PWPW Leszek spędził 
w oddziale osłony odwro-
tu, wycofując się jako je-
den z ostatnich. Po utracie 
Wytwórni i rozproszeniu 
grupy PWB/17/S właśnie 
z „Lisem” i „Romem” – 
uprzednio rannym, ale już 
czującym się lepiej – od-
byliśmy we trzech pere-
grynację po powstańczej 
Starówce, bezskutecznie 
chcąc przyłączyć się do 
resztek zgrupowania „Le-
śnik”, nie wiedząc, że „Le-
śnicy” wcześniej poszli 
kanałami do Śródmieścia.

Później Leszek trafił do po-
wiślańskiego zgrupowania 

„Konrad”, a gdy padło i Po-
wiśle, kończył powstańcze 
boje w północnym Śród-
mieściu, w szeregach resz-
tek zgrupowania „Gozda-
wa”. Potem trafił do obozu 
jenieckiego, skąd jednak 
uciekł zimą 1944/45 z bie-
gle mówiącym po niemiec-
ku kolegą.

Leszka postawę w Po-
wstaniu nagrodzono dwu-
krotnie Krzyżem Walecz-
nych.

Po wojnie był wybitnym 
sportowcem – reprezen-
tantem Polski w siatków-
ce. Ukończył studia poli-
techniczne na wydziale 
chemii, pracował jako 
projektant obiektów prze-
mysłu cukrowniczego, 
założył rodzinę, zostając 
ojcem dwóch synów, Mi-
kołaja i Macieja.

Na zakończenie dodam, 
że w powstańczym „Lisie” 
nie było ani trochę lisiej 
chytrości. Był człowie-
kiem otwartym, prostoli-
nijnym i szlachetnym.

Juliusz Kulesza 
lipiec 2015

Juliusz Kulesza 
i Leszek Grodecki 

w PWPW w 2000 r. 
Fot. Artur Tkaczyk
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Drużyna „Roma”
Drużyna AK PWB/17/S pod dowództwem Romana Marchla ps. „Rom” w czasie Powsta-
nia, w sierpniu 1944 r., obsadzała budynek mieszkalny PWPW przy ul. Rybaki 35, który 
bronił Niemcom dostępu do Wytwórni od wschodu. Stan liczebny drużyny zmieniał się 
w trakcie bojów. Łącznie walczyło w niej 19 osób.
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DRUŻYNA „ROMA”
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15 sierpnia 1944 r. – „Święto Żołnierza” w powstańczej PWPW. Na wschodnim dziedzińcu (bli-
sko okrągłej wieży) drużyna „Roma” z kilkoma kolegami z kompanii „Osy” po nabożeństwie. 
Zaginioną fotografię Antoniego Kowalskiego po latach odtworzył rysunkowo Juliusz Kulesza. 
Nieznane jeszcze wówczas nazwisko „Bosmana” – to Franciszek Jabłoński.

Eksponat z wystawy „Powstanie Warszawskie w rysunkach Juliusza Kuleszy” (Galeria na Brechta, lipiec 1981 r.).

PWB/17/S była samodzielną 
grupą VII Oddziału Sztabu 
Komendy Głównej AK, dowo-
dzoną przez mjr. Mieczysława 
Chyżyńskiego ps. „Pełka”. 

Została powołana w styczniu 
1940 r. Działała w PWPW do 
1944 r. Dostarczała Armii Kra-
jowej fałszywe dokumenty oraz 

banknoty i prowadziła sabo-
taż w PWPW. Łącznie liczy-
ła około 120 członków. Wielu 
z nich w czasie Powstania War-
szawskiego zdobywało gmach 
PWPW i walczyło w Wytwórni.

W sierpniu 1942 r. w związku 
z możliwością dekonspiracji 
PWB/17/S zakończyła druk fał-

szywych banknotów. Nadal wy-
twarzała inne dokumenty i pro-
wadziła sabotaż.

2 sierpnia 1944 r. w godzinach 
południowych Powstańcy 
z PWB/17/S zdobywali gmach 
PWPW od środka, a później 
stanowili załogę broniącą kom-
pleksu PWPW.

Podziemna Wytwórnia Banknotów PWB/17/S
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Leszek Grodecki:

Podczas 
 

Powstania miałem skoń-
czone 17 lat, a mój brat 19. 
Ciągnęliśmy z Woli z „Para-
solem”, w stronę Starówki. 
Mój brat zginął 12 sierpnia 
podczas odbijania szkoły na 
Stawkach, w której stacjo-
nowali Niemcy. A ja byłem 
raniony w stopę, urwało mi 
kawałek palca. Ciężko by-
ło mi potem chodzić po tych 
gruzach.

13 sieRpnia 
– masakRa 
na poDwalu

Leszek Grodecki:
Było około godziny osiem-

nastej. Z bramy przy ul. 
Podwale, gdzie teraz jest 
wmurowana tablica upa-
miętniająca kwaterę bata-
lionu harcerskiego „Wigry” 
widziałem tłum ludzi. Wi-
watowali, bowiem odprowa-
dzali zdobyty stawiacz min 
– prawdopodobnie chcieli 

się nim pochwalić przed do-
wódcami.

Prowadził go może 20-let-
ni chłopak w hełmie, a obok 
siedziała piękna, roześmia-
na dziewczyna, która mogła 
mieć najwyżej 15 lat. Trzy-
mała polski sztandar. Wo-
kół mnóstwo rozradowanej 
dzieciarni.

Do tego dnia powstań-
com udało się zdobyć kilka 
pojazdów opancerzonych. 
Nikt nie spodziewał się, że 
ten pojazd nie jest czołgiem, 
tylko urządzeniem do sta-
wiania min. Pomyłka miała 
brzemienne skutki.

Mieszkańcy okolicznych 
domów, głównie kobiety 
i dzieci, stali na balkonach, 
aby przyjrzeć się zdobyczy. 
Byłem przygnębiony wy-
darzeniami poprzedniego 
dnia i śmiercią brata – nie 
poszedłem razem z innymi, 
ale wracałem do szpitala 
polowego, który mieścił się 
między Podwalem a ulica-
mi Kilińskiego i Długą. I to 
mnie uratowało.

Wszedłem w bramę domu 
przy Podwalu i zbliżałem 
się do klatki schodowej, gdy 
usłyszałem przerażający 
wybuch. Ze ścian posypał się 
tynk. Przypuszczałem, że to 
bomba lub ostrzał artyleryj-
ski. Wróciłem na ulicę i zo-
baczyłem przerażający wi-
dok: wszędzie leżały ludzie 
szczątki. Przez te kilka se-
kund, które ocaliły mi życie, 
pojazd przejechał na skrzy-
żowanie Kilińskiego i Pod-
wala i tu nastąpił wybuch.

Odłamki i podmuch dosię-
gły także stojących na balko-
nach. Ci, którzy dawali ja-
kiekolwiek oznaki życia, byli 
potwornie zmasakrowani – 
większość z nich zmarła.

Razem z innymi starałem 
się ratować rannych; ukła-
daliśmy ich na wielkim we-
wnętrznym podwórku pała-
cu Raczyńskich, który był 
częścią działającego tam la-
zaretu. Ściany domów były 
czerwone od krwi.

Ze względu na upalną 
pogodę i niebezpieczeństwo 

epidemii ludzie szczątki 
zebrali w stos, który obla-
li benzyną i podpalili. Do-
kładnej liczby zabitych nie 
uda się już ustalić. Czy by-
ło ich trzystu czy pięciuset? 
Pewne jest natomiast, że 
był to dla wszystkich szok. 
Był to dopiero 13. dzień Po-
wstania, miasto nie leżało 
jeszcze w ruinie.

16 sieRpnia 
– w wytwóRni

Leszek Grodecki:
16 sierpnia dotarliśmy 

do PWPW razem z przy-
jacielem Bogusiem Kauf-
mannem, którego ojciec 
pracował w Wytwórni. I od 
tego czasu do końca byliśmy 
w Wytwórni. Oprócz nas by-
ło tam bardzo dużo jedno-
stek.

To był bastion bardzo 
trudny do zdobycia przez 
Niemców. Były tam ogrom-
ne magazyny z jedzeniem, 
z alkoholami. Niemcy prze-
chodzili przez ten wyso-

słowami swoimi i Juliusza Kuleszy

Leszek 
Grodecki
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ki parkan, a nasi strzela-
li do nich, jak do królików. 
Męczyły nas tylko naloty. 
Artyleria, pociąg pancer-
ny, który stał nad Wisłą 
i ostrzeliwał Wytwórnię.

Juliusz Kulesza:
Wieczorem, przy kola-

cji, odwiedzili nas dwaj żoł-
nierze, z którymi zawar-
łem niedawno znajomość. 
Byli to dziewiętnastoletni 
kapral „Bogiel” (Bogusław 
Kaufmann, syn Roberta) 
oraz osiemnastoletni ka-
pral „Lis” (Leszek Grodec-
ki). Obaj mieli już niezły 
staż bojowy.

„Lis” był przed powsta-
niem w „Garłuchu”, jako 
sekcyjny, zaś godzinę „W” 
także rozpoczął w pierw-
szej kompanii „Parasola”. 
Na cmentarzu kalwińskim 
został ranny, a po wyjściu 
ze szpitala trafił do baonu 
„Miotła”, gdzie walczył je-
go starszy brat Andrzej – 
sierżant „Żmudzin”. W cza-
sie słynnego przebijania 

się oddziałów radosławow-
skich ulicą Stawki – ran-
ny powtórnie; parę dni spę-
dził w szpitalu na Długiej, 
potem spotkanie z „Bogie-
lem” i wspólne przyjście do 
wytwórni.

Był od „Bogiela” bar-
dziej skupiony i milczący, 
lecz wpływ na to miał fakt, 
że dowiedział się niedaw-
no o śmierci „Żmudzina”. 
„Lis” oprócz błyskawicy 
miał dziewiątkę waltera – 
bardzo dobry pistolet, oraz 
dwa zrzutowe granaty an-
gielskie i parę „sidolówek”.

17 sieRpnia 
– w DRużynie 

„Roma”

Juliusz Kulesza:
Owego wieczoru zacią-

gnęli się do naszej druży-
ny wczorajsi goście, Kauf-
mann i Grodecki. (…) Od 
tej chwili było nas czterna-
stu, a dysponowaliśmy spo-
rą siłą ognia. Razem z au-
tomatami „Lisa” i „Bogiela” 

(a właściwie teraz już „Wi-
chury”) drużyna miała 3 pe-
emy, 5 karabinów i 3 krót-
kie pistolety.

Leszek Grodecki:
Razem z kolegami obsa-

dzaliśmy dom mieszkalny 
przy Rybakach. Tam pełni-
liśmy służbę, tam kwatero-
waliśmy. Tam zginęło du-
żo naszych kolegów, dużo 
było rannych, bo artyleria 
bez przerwy strzelała. Po-
tem samoloty nas bombar-
dowały.

21 sieRpnia 
– umycie się

Juliusz Kulesza:
Tego przedpołudnia prze-

żyliśmy niebagatelną sen-
sację – umycie się „Lisa”.

Nasz drugi w kolejności 
Leszek (I – Biliński, III – 
Puchalski) nie mył się „pro-
gramowo”, czekając zwy-
cięskiego końca powstania. 
I my – częściowo z niedo-
statku czystej wody, po czę-
ści zaś z ociężałości spo-

wodowanej zmęczeniem 
i niewyspaniem – niezbyt 
częsty mieliśmy kontakt 
z mydłem, jednak myliśmy 
się od czasu do czasu, przy-
najmniej twarz i ręce. „Li-
sek” nie mył nawet twarzy.

Grzmiał nań z tego powo-
du ojciec „Bogiela”, poczu-
wający się do sprawowania 
władzy rodzicielskiej nie 
tylko nad synem, lecz tak-
że nad jego nierozłącznym 
przyjacielem. Dopiął wresz-
cie swego.

„Uroczystość” odbyła się 
w obecności dwóch świad-
ków, Bogusia i mnie, pod 
pompą, przy tzw. szklanej 
hali od strony Zakroczym-
skiej. Ja również umyłem 
się i poszedłem zobaczyć 
rodziców.

22 sieRpnia 
– niebezpiecznie 

i zabawnie

Leszek Grodecki:
To właśnie refleks ocalił 

życie moje i mojego przy-
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jaciela Bogusława Kauf-
mana. Sztukasy zrzucały 
z niskich wysokości bomby 
z opóźnionym zapłonem (o 
około sześć sekund). Gdy 
pewnego dnia bomba ude-
rzyła tuż przy naszym sta-
nowisku, te sześć sekund 
pozwoliło nam przeżyć – 
szybko wybiegliśmy na 
korytarz obok. Podmuch 
wybuchu tylko nas prze-
wrócił.

Inna historia z bombą 
miała miejsce 24 lub 25 
sierpnia, kiedy kwatero-
waliśmy w farbiarni. Trwał 
nalot i wszyscy poczuliśmy, 
że bomba uderzyła gdzieś 
blisko. Z zatkanymi usza-
mi i otwartymi ustami (ze 
względu na bębenki) ocze-
kiwaliśmy na wybuch, któ-
ry jednak nie nastąpił.

Po Powstaniu jako je-
niec wojenny trafiłem do 
obozu w Niemczech, z któ-
rego w styczniu 1945 r. 
uciekłem i natychmiast 
wróciłem do Polski, od ra-
zu poszedłem do Wytwór-

ni, gdzie odnalazłem tę 
bombę – wtedy pierwszy 
raz ją zobaczyłem, jeszcze 
była nie rozbrojona. Nadal 
wisiała nad naszą kwate-
rą. Gdyby wybuchła, nie 
mielibyśmy żadnych szans 
na przeżycie.

Juliusz Kulesza:
Parę godzin wcześniej 

pękający blisko pocisk nie 
uczynił „Lisowi” żadnej 
krzywdy odłamkami, lecz 
ogłuszył go całkowicie. 
Można więc było wymyślać 
mu bezkarnie w sposób 
najbardziej nawet imper-
tynencki. Niemal wszyscy 
w drużynie przeprowadzi-
liśmy w tym zakresie eks-
perymenty na głuchym ko-
ledze, uważając tylko, aby 
podczas wygłaszania „wią-
zanek” zachować dla nie-
poznaki uprzejmy wyraz 
twarzy. Delikwent za każ-
dym razem wpatrywał się 
w mówiącego i reagował 
dobrodusznie potakiwa-
niem głową.

23 sieRpnia 
– gRanaty 

i konweRsacje

Juliusz Kulesza:
Jest kilka minut po go-

dzinie 18. Marchel wysy-
ła „Bogiela”, „Lisa” i mnie 
na pierwsze piętro nad na-
szą kwaterą, do farbiarni, 
aby rozpoznać sytuację na 
widzialnym stamtąd, dość 
sporym skrawku przedpola.

Część farbiarni się pali. 
Omijając płomienie, dobie-
gamy do okien, przypadając 
za parapetami. Widać stąd 
część terenu poza domem 
mieszkalnym, w kierunku 
Wisły. Pierwsza rzecz rzu-
cająca się w oczy to ceka-
em, osłonięty pancerną bla-
chą (…), ustawiony o jakieś 
150 metrów od nas, prowa-
dzący ogień w prawo, po-
za blokiem mieszkalnym, 
jak gdyby na Zakątną. Stoi 
ukosem do nas, więc widzi-
my leżącą za nim załogę.

„Lis” chce przygwoździć 
ich seriami swojej błyska-

wicy, lecz natychmiast zo-
stajemy zauważeni przez 
innych i po chwili obok nas, 
na żelaznych beczkach, bęb-
nią pociski z broni maszy-
nowej, rykoszetując po sali. 
Okna tutaj nie są zabaryka-
dowane, wycofujemy się po-
chyleni, na zgiętych nogach.

„Szary” zapoznaje nas 
z planem natarcia. Podsta-
wą wyjściową mają być ga-
raże naprzeciw bloku miesz-
kalnego. Stamtąd będziemy 
przebiegać przez znajdujące 
się w polu ognia podwórze 
i wskakiwać do dziury w as-
falcie, wybitej przez bombę, 
a prowadzącej bezpośrednio 
do piwnic budynku. Jest jed-
nak podejrzenie, że właśnie 
w otworze tym znajduje się 
nieprzyjacielskie stanowi-
sko ogniowe; z obserwacji 
wynika, że szły stamtąd se-
rie kaemu na blok „A”. „Lis”, 
który ma dwa bardzo dobre 
angielskie granaty, otrzy-
muje więc rozkaz pójścia na 
piętro, nad garaże, skąd na 
dany sygnał ma cisnąć gra-
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naty w otwór. My ruszymy 
natychmiast po wybuchu, 
jak w siedemnastowiecz-
nych wojnach – „w dym”.

Przesuwamy się do ga-
rażu i czekamy na grana-
ty „Lisa”. „Lis” rzuca jak na 
zawodach, precyzyjnie, jed-
nego po drugim. W dziurze 
zakotłowało się. Ruszamy.

Widzę jak „Lis”, obok 
niego „Szary”, wychodzą 
na klatkę schodową i z bro-
nią przygotowaną do strza-
łu poczynają iść w dół, do 
piwnicy. Nagle – z boku ter-
kocze seria z pistoletu ma-
szynowego i lecą do góry 
granaty. Uskakujemy za 
ścianę, nikt nie jest ranny. 
Gdy cichnie łoskot wybu-
chu, słyszymy w dole gło-
sy rosyjskie lub ukraińskie. 
„Lis” rzuca granat, po de-
tonacji – nadal ukraińskie 
przekleństwa.

Są dobrze ukryci za zało-
mem korytarza piwniczne-
go. Trzymamy się we wza-
jemnym szachu. Ukraińska 
mowa w ich ustach świad-

czy, że mamy do czynienia 
z kolaboracyjną jednostką 
RONA (Russkaja Oswobo-
ditielnaja Armija), której 
żołnierze byli później nie-
słusznie nazywani własow-
cami.

W pewnej chwili mówią, 
abyśmy się poddali; gro-
żą, że w przeciwnym razie 
wyrżną nas wszystkich jak 
„sobaki”. Rozmowa przy-
biera charakter wręcz nie-
grzeczny. Z naszej grupki 
wysuwa się na „konwersa-
cję” „Lis”, mieszkający nie-
gdyś na Podolu. Posyła im 
soczyste przekleństwa w ich 
własnym języku, co wywo-
łuje na dole chwilową kon-
sternację. Gdy tak obrzuca-
ją się epitetami, „Lis” nagle 
pyta, czy są żonaci. Pytanie 
tak zaskakujące, że jeden 
daje się nabrać na ową „an-
kietę personalną” i odpo-
wiada, że ma żonę. Wtedy 
„Lis” wyjaśnia mu z całko-
witą powagą, że jego mał-
żeńskie pieszczoty skończy-
ły się bezpowrotnie i odtąd 

małżonka jego, zostaw-
szy niebawem wdową, bę-
dzie innych obdzielać swy-
mi wdziękami. Prognoza 
ta jest wygłoszona oczywi-
ście językiem jędrnym, przy 
użyciu bezpośrednich, typo-
wo męskich określeń.

24 sieRpnia 
– koniec DRużyny
Większość  ko legów, 

z Marchlem, stała w trze-
ciej klatce schodowej i przy-
ległych do niej pomiesz-
czeniach. Dookoła huczały 
pojedyncze strzały i krótkie 
serie, przez drzwi miesz-
kania Garów mignęły mi 
sylwetki strzelających tuż 
obok siebie Bogusia i „Lisa”. 
W ułamku sekundy dziw-
nie ostro zapamiętałem ich 
skupione twarze w świetle 
padającym z okna.

(…) piechota nieprzyja-
ciela ruszyła tak raptownie, 
jak na strzał startera. Towa-
rzyszył temu bardzo krót-
ki, ale gwałtowny i o nie-
spotykanej dotąd sile ogień 

ciężkiej broni maszynowej 
i granatników. (…) ataku-
jących było znacznie więcej 
niż wczoraj. Pierwsi, prze-
forsowawszy parkan, rzuci-
li się do klatek schodowych 
i parterowych okien. Za-
trzymano ich gwałtownym 
ogniem z kilku metrów. (…)

„Rom”, „Lis”, „Bogiel”, 
„Mączka” i ktoś jeszcze 
w tym wyścigu do okien bie-
giem wypadli z korytarzyka 
piwnicznego do najniższej, 
suterenowej kondygnacji 
schodów. Tamci szarpali 
już drzwi klatki schodowej, 
na poły wyłamane wybu-
chem, lecz do pewnej wyso-
kości wzmocnione workami 
piasku.

„Rom” i „Lisek” gorączko-
wym ogniem swoich dwóch 
peemów, wsparci karabi-
nami Bogusia, „Mączki”, 
Leszka Bilińskiego i Wład-
ka Witeńskiego, niemal 
w ostatniej sekundzie zdo-
łali zapobiec wdarciu się 
szturmujących do wnętrza 
budynku. Strzelając z bie-
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gu do tych pierwszych, uka-
zujących się w oknach, ob-
sadzili stanowiska.

Nagle – silny wybuch 
wstrząsnął piwnicami. Za-
kotłowało się, usłyszałem 
krzyk z frontowej sutereny, 
gdzie byli nasi chłopcy.

W pokoju frontowym „Bo-
giel” i „Lis” dźwigali z wo-
dy ogromne ciało „Bacika”. 
Chwyciłem go od strony 
głowy. Miał dużą, wciąż po-
większającą się plamę krwi 
na klatce piersiowej, w oko-
licy serca, a oba uda – po-
siekane w czerwone cętki 
drobnymi odłamkami.

Potężny chłopak, chyba 
dziewięćdziesięciokilogra-
mowy, do tego w mundu-
rze śliskim od wody, my zaś 
– głodni, zmęczeni i niewy-
spani, od kilku dni po trzy 
godziny snu na dobę... Wy-
ciągaliśmy go więc niezdar-
nie i chlupnął nam powtór-
nie pod wodę... Wreszcie 
jednak wydobyliśmy go. 
Pojawiła się sanitariusz-
ka z noszami. „Lis” i ja po-
chwyciliśmy go przy gło-
wie, dziewczyna od strony 
nóg i ruszyliśmy pędem do 
wytwórni. Kłopot był z wy-
dostaniem się przez dziurę 
w suficie piwnicznym.

Sanitariuszka pierw-
sza wyłoniła się z wyrwy 
w asfalcie i zobaczyła na 
podwórzu wybuch grana-
tu. Przestraszone dziewczę, 
wyglądające na lat najwyżej 
szesnaście, postawiło nosze 
i pomknęło w sprinterskim 
tempie przez podwórze. Po 
drugiej stronie, już będąc 
w drzwiach garażu, dziew-
czyna przykucnęła twarzą 
do nas i poczęła przyzywać 
nas zachęcającym ruchem 
ręki. Wyglądało to na głupie 
żarty, więc nie bawiliśmy 
się z „Liskiem” w rycerskich 
dżentelmenów i przebie-
głszy z noszami przez po-
dwórze (…), sklęliśmy dzie-
wuchę po dorożkarsku. 
Dalej już we troje ponieśli-
śmy „Bacika” do doktor Pe-

trynowskiej. Ta od razu 
stwierdziła zgon.

W ciągu doby straciliśmy 
jednego zabitego i siedmiu 
rannych, z czego pięciu cięż-
ko, a co najważniejsze – do-
wódcę. W taki sposób rozbi-
ta została drużyna „Roma”, 
która przez dwadzieścia 
trzy dni była załogą domu 
przy ul. Rybaki 35, klu-
czowej pozycji w systemie 
obronnym PWPW.

28 sieRpnia 
– ostatnie chwile 

i cywil

Juliusz Kulesza:
Z naszej dawnej drużyny 

do ostatka byli w wytwór-
ni „Bogiel” i „Lis”, wcho-
dząc w skład małej garst-
ki żołnierzy, dowodzonych 
przez porucznika „Białe-
go”, i towarzysząc „Leśni-
kom” w ostatnim boju o re-
dutę PWPW.

Dochodzi godzina 8 rano, 
gdy major „Ryś”, nie widząc 
perspektyw odzyskania 
utraconego terenu, decydu-
je się na całkowity odwrót 
załogi z PWPW.

Wycofywanie odbywa się 
przez okna kartoflarni, wy-
soko umieszczone, do któ-
rych prowadzą dwie długie 
drabiny. Z okien – bieg pod 
murem i przeskok przez 
jezdnię, na drugą stronę 
Wójtowskiej, w kierunku 
ulicy Przyrynek.

Odbywa się to wszystko 
w ulewie ognia niemieckie-
go, gdyż nieprzyjaciel zno-
wu rozpoczyna gwałtowny 
atak. Ogień z okien górnych 
pięter jest bardzo gęsty; co-
raz to ktoś z przebiegają-
cych pada i nieruchomieje.

Tymczasem na dole, w gę-
sto ostrzeliwanej sali, coraz 
mniejsza grupa żołnierzy 
czeka na swą kolej do drabi-
ny. „Bogiel” stoi „przyklejo-
ny” do grubego filara, z pra-
wej i lewej śmigają pociski. 
„Lis”, przyczajony o pa-
rę metrów od przyjaciela, 

puszcza serię z błyskawicy 
w miejsce, z którego idzie 
ostrzał, i ryczy wśród huku: 
– Boguś, skaaacz! „Bogiel” 
przebiega szczęśliwie w pa-
ru susach i już są obaj bli-
sko wyjścia.

Jest godzina 8.30, gdy 
ostatni żołnierze wytwór-
nianej załogi, którzy zdoła-
li przeskoczyć jezdnię ulicy 
Wójtowskiej, gromadzą się 
w rumowiskach Przyrynku, 
naprzeciw PWPW, całkowi-
cie już opanowanej przez 
nieprzyjaciela. Jest ich za-
ledwie około stu, w więk-
szości rannych.

Leszek Grodecki:
Ostatniej doby trzy-

małem nocny posterunek 
w jednym z korytarzy Wy-
twórni z Robertem Kauf-
manem. Nasz rkm był 
ustawiony na barykadce 
z banknotów. Byliśmy nie-
wyspani i straszliwie zmę-
czeni. W końcu ktoś przy-
szedł nas zmienić. Dwie 
minuty później, gdy jesz-
cze nie zdążyliśmy daleko 
odejść, na to stanowisko po-
sypały się granaty i rozbiły 
je doszczętnie.

Kiedy dowództwo zażą-
dziło wycofania się z Wy-
twórni, nasza grupa (4 oso-
by) trwała na posterunku, 
bo nikt nas nie odwołał, 
nie wiedzieliśmy o decy-
zji dowództwa. A tu Niem-
cy z jednej, z drugiej czołgi. 
A my czekaliśmy tam sa-
mi jak barany i strasznie 
to przeżywaliśmy. Niemcy 
weszli na teren Wytwórni, 
a my w końcu prysnęliśmy.

Wyc o f y wa l i ś my  s i ę 
w stronę Wójtowskiej, jed-
nak w żaden sposób nie 
mogliśmy przejść przez nią 
– z pięter Wytwórni pro-
wadzony był stały ostrzał 
z broni maszynowej i gra-
natników.

Boguś przeskoczył, ale 
niestety został ranny. Wi-
działem jak – gdy był już 
blisko – w pobliżu rozerwał 

się pocisk granatnika, tak 
że go wyrzuciło w ruiny. 
Zaopiekowały się nim sani-
tariuszki, trafił do szpitala 
i przeżył.

W chwilę potem, w pobli-
żu mnie i młodego powstań-
ca, który biegł ze mną, wy-
buchł granat. Podniosła się 
chmura pyłu i pod jej osło-
ną jednocześnie zaczęliśmy 
biec na drugą stronę. Udało 
się! Tam przyczailiśmy się, 
nie wiedząc gdzie iść i cze-
kając na innych wycofują-
cych się z Wytwórni.

Wtedy też, nagle, 15-20 
m od stanowisk niemiec-
kich zobaczyliśmy brud-
nego, nieogolonego cywila 
z dwoma wiadrami na wo-
dę. Zaskoczony i zły krzyk-
nąłem do niego: – Co pan 
tutaj, do cholery robi? Na co 
usłyszałem odpowiedź, któ-
ra wprawiła mnie w jeszcze 
większe zdumienie: Jak to 
co? Ja tutaj mieszkam...

Po długim czasie zoba-
czyłem, jak od budynku 
Wytwórni próbuje przebiec 
jeszcze jeden powstaniec, 
tą samą drogą co my. Klu-
czył unikając ognia maszy-
nowego. Niestety, w połowie 
drogi został trafiony serią 
w plecy. Za chwilę dostrze-
głem na piętrze strzelające-
go Niemca i trafiłem go.

Nikt więcej z Wytwór-
ni nie wyszedł. Mogę więc 
przypuszczać, że „Bogiel”, 
ja i nasz młody towarzysz 
byliśmy ostatnimi żywymi 
powstańcami, którym uda-
ło się wycofać z PWPW.

Opr. na podstawie: Juliusz Ku-
lesza „Z Tasiemką na czołgi”, 
oraz rozmów z Leszkiem Grodec-
kim: Agnieszka Sieczkowska i To-
masz Turek „Obrońcy Wytwórni” 
(„ŻW” nr 28 [405] z 3 sierpnia 
2000 r.); Tomasz Roguski „Rela-
cja świadka” („ŻW” nr 29 [452] 
z 9 sierpnia 2001 r.); Izabela Łu-
kasiuk „Leszek Grodecki” (ŻW nr 
29 [826] z 1 sierpnia 2009 r.).

Na zdjęciach: Juliusz Kulesza 
i Leszek Grodecki w roku 2000, 
podczas spaceru powstańczą tra-
są w PWPW. Fot. Artur Tkaczyk.
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Ojciec
w oczach

syna
Ojciec   mó j 
był osobą bardzo ener-
giczną, przyjazną, z du-
żym poczuciem humoru.

Od mojego urodzenia 
spędzał ze mną dużo cza-
su, dając ojcowskie rady 
i zarażając mnie pasją 
do sportu, wędkarstwa, 
zbierania grzybów i ży-
ciem w zgodzie z naturą.

Moja prababcia Wan-
da Różycka, nota bene 
matka Jerzego Różyc-
kiego kryptologa, który 
wraz z dwoma kolegami 
rozpracował kod Enig-
my, mawiała:

„Jak przychodzi do 
nas Leszek, to jakby 
słońce wychodziło zza 
chmur”.

Pokochała go jak syna.

* * * * * * * 
Ojciec i ja, będąc wie-
lokrotnie na rybach, od 

czwartej do dziewiątej 
rano, sami w łódce, mie-
liśmy mnóstwo czasu by 
rozmawiać.

Ojciec opowiadał mi 
o czasach przedwojen-
nych. Swoim bracie 
Andrzeju (pseudonim 
„Żmudzin”) i o ciągłych 
przeprowadzkach.

* * * * * * * 
Dziadek mój, kapitan 
Piotr Grodecki, pracował 
w wojskowości (Elitar-
ny Korpus Kontrolerów 
Wojskowych), a od 1929 
roku pełnił funkcję sta-
rosty kolejno w Kosowie 
Puckim, Kopyczyńcach, 
Horodence, i Radzyniu.  
Mieszkało im się w Ra-
dzyniu nieźle.  Rezydo-
wali w Pałacu Potockich, 
w którym  Leszek z bra-
tem Andrzejem urzą-
dzali sobie wyścigi ro-
werowe,  uprzednio 

otwierając drzwi wszyst-
kich komnat. W Radzy-
niu ojciec mój ukończył 
gimnazjum.

* * * * * * * 
Lecz o Powstaniu czy ka-
rierze sportowej dowia-
dywałem się szczątkowo 
w czasie spotkań dru-
żyny Roma, czy też spo-
tkań Taty z byłymi kole-
gami, z którymi grywał 
w siatkówkę. 

* * * * * * * 
Pewnego razu, gdy mia-
łem lat 13/14, w szufla-
dzie, na samym dnie, 
znalazłem stary album 
ze zdjęciami oraz wycin-
kami z gazet sportowych 
i nie tylko, który zało-
żyła i redagowała moja 
mama Wanda.

No i co się okaza-
ło? Ano... że mój Ta-
ta 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 mo-
gła być kontynuowana.

„No cóż, nie mogę grać 
w nogę, to będę grał 
w siatkówkę” – powie-
dział Leszek.

Niewiarygodnie, po 
roku gry w siatkówkę 
został powołany do... re-
prezentacji Polski.

Miał wyskok dosiężny 
1 m i 10 cm, a niektórzy 
gracze, jak J. Karski mó-
wili, że Leszek sięgał do 
1 m i 30 cm.

Jako pierwszy atako-
wał i prawą, i lewą ręką, 
co do dziś jest ewene-
mentem. Również jako 
pierwszy siatkarz w hi-
storii atakował tzw. „ha-
kiem” to znaczy bokiem 
do siatki.

Każdy syn patrzy 
na ojca jak w obraz.

Ja ten obraz mam 
powiększany do 
panoramicznego, 
przez całe 
życie, w różnych 
okolicznościach, 
krajach i w różnym 
czasie....

Leszek Grodecki z synem Maćkiem przed domem na Saskiej Kępie, 1959 r.



Nr 25 (1094) 2 sierpnia 2015 roku
--------------------------------------

— 18 —

Przy wzroście – jak na 
siatkarza – zaledwie 177 
cm, był najlepszym ata-
kującym reprezentacji. 
Grał w kadrze nieprze-
rwanie od 1948 do 1953 
roku, i rozegrał tam po-
nad 50 meczy między-
państwowych.

Kilkakrotnie zdobył 
Mistrzostwo Polski gra-
jąc w „Pocztowcu”, „AZS-
-ie”, i „Legii Warszawa”. 
Był uczestnikiem Mi-
strzostw Europy i Świa-
ta.

Dalej przeglądam ten 
album i przecieram oczy 
ze zdumienia... Na zawo-
dach lekkoatletycznych 
na Skrze, w których 
uczestniczyli sportowcy 
innych dyscyplin sportu, 
rzut granatem (!) wy-
grał nie kto inny jak Le-
szek Grodecki, z wyni-
kiem ponad 80 metrów. 
Komentarz słynnego 
twórcy Wunder Teamu, 
pana Szelesta: „ Gdyby 
Janusz Sidło miał tak 
szybką rękę jak Leszek, 
to rzucałby ponad 100 
metrów”, (czyli o około 
15 metrów lepiej). 

Kolejna strona al-
bumu poświęcona jest 
Mistrzostwom Świata 
w Pradze, rok 1949.

Różne zdjęcia, wycinki 
z Przeglądu Sportowe-
go, o meczach Polaków, 
a na samym dole wyrwa-
na ręcznie notatka z ja-
kiejś gazety: „Najlepszy 
zawodnik Mistrzostw 
Świata, Rosjanin Re-
wa wybrał szóstkę naj-
lepszych zawodników, 
z którymi chciałby grać 
i w tej Drużynie Gwiazd 
znalazł się mój ojciec, 
Leszek Grodecki.

Podobny wycinek na 
następnej stronie al-
bumu, poświęconej Mi-
strzostwom Europy 
w Sofii; Leszek ponow-
nie wybrany do najlep-
szej szóstki turnieju.

* * * * * * * 
To niemożliwe, że on 
nic mi o tym nie mó-
wił! Złapałem go tego 
dnia po pracy i pokaza-
łem album z dna szufla-
dy. Usiadł wtedy ze mną 
i przeglądając album 
opowiedział mi o wszyst-
kich swoich wyczynach 
sportowych, kartka po 
kartce, zdjęcie po zdję-
ciu. Zostałem oświecony! 

* * * * * * * 
Rytuałem każdych wa-
kacji, po rozpakowaniu 
się, było wbicie dwóch 
słupków i rozwieszenie 
siatki, którą moja ma-
ma Wanda wypożyczała 
ze szkoły, w której pra-
cowała jako dyrektorka 
(Liceum Ekonomiczne 
nr 2 w Warszawie).

Mecze rozgrywaliśmy 
przez cale wakacje z gru-
pami kajakowiczów. Nie 
pamiętam, abyśmy kie-
dykolwiek przegrali!

A graliśmy w składzie: 
Tata Leszek, Mama Wan-
da, ja – Maciej, brat mój 
Mikołaj i dziadek Maruś 

– ojciec Mamy Wandy, 
major Marian Skierczyń-
ski, też sportowiec. 

* * * * * * * 
Najczęściej jeździliśmy 
nad Kanał Augustow-
ski lub na Mazury, któ-
re to rejony ojciec kochał 
najbardziej. No i oczy-
wiście zawsze sporto-
wa rywalizacja w ilości: 
znalezionych grzybów, 
złowionych ryb, zebra-
nych borówek czy żu-
rawin (liczone w kub-
kach). Nie powiem... 
bardzo rzadko wygrywa-
łem z nim we wszystkich 
tych dyscyplinach. Nie 
dawał mi taryfy ulgowej, 
jako ukochanemu syno-
wi, Gapci, jak miał zwy-
czaj mnie przezywać.

Mawiał: „Pamiętaj – 
w przypadku rywalizacji 
sportowej nigdy nie miej 
cienia litości dla prze-
ciwnika. Każdy mecz 
staraj się wygrać do ze-
ra i nigdy nie lekceważ 
przeciwnika. Bądź za-
wsze pewny siebie i za-
łatw go jak najszybciej”.

Mówił o sobie, że jest 
leniwy, bo zawsze wszyst-
ko chce zrobić dobrze, ale 
jak najszybciej, aby odpo-
cząć i mieć czas na ryby, 
grzyby czy narty...

* * * * * * * 
Rok 1974. Mundial 
w Niemczech z „orłami” 
Górskiego i w związku 
z tą imprezą spotkanie 
w MPIK-u na Saskiej 
Kępie, ze znakomitym 
komentatorem sporto-
wym, Bohdanem Toma-
szewskim.

Po bardzo miłym spo-
tkaniu uatrakcyjnionym 
ciekawostkami B. Toma-
szewskiego, idę do niego 
po autograf, prosząc go 
o dedykację Maciejowi 
Grodeckiemu, a on pyta 
mnie, czy jestem synem 
Leszka. 

No i zaczyna się. Na-
tychmiast mówi o moim 
ojcu, że brał autograf od 
mego ojca, jako najlep-
szego siatkarza 5-lecia 
1948-1953. Wspomina 
karykaturę „Grodecki 
sprężyna” dzieła zna-
nego karykaturzysty, 
Ałaszewskiego. Obecni 
w MPiK-u moi koledzy 
„wymiękają", a mnie 
szczęka też opada....

* * * * * * * 
Rok 1976. Jako rocznik 
1956 zdałem na war-
szawski AWF. W głów-
nej auli pierwszy wykład 
z historii kultury fizycz-
nej, prowadzony przez 
profesora Hondzelka. 
Na sali wśród studen-
tów siedzą m. in. Zby-
szek Boniek, mistrzowie 
olimpijscy Jacek Wszo-
ła, Stanisław Ślusarski, 
mistrzowie świata Fik 
i Stocki i wielu innych 
wybitnych sportowców 
tamtych czasów. Prof. 
Hondzelek odczytuje li-
stę obecności zapoznając 
się z nowym rocznikiem. 

Ojciec
w oczach

syna
Dumny ojciec z synami: starszym Mikołajem i młodszym Maćkiem, 1957 r.
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Ignorując wyżej wymie-
nione nazwiska, docho-
dzi do mnie, a gdy – tak 
jak poprzednicy – wsta-
ję, by się przedstawić, nie 
pozwala mi usiąść. Pyta 
się czy przypadkiem mój 
ojciec nie ma na imię Le-
szek. Gdy potwierdzam, 
odkłada listę obecności 
i przez kilka minut opo-
wiada o mym ojcu, jako 
największym talencie ru-
chowo-koordynacyjnym, 
jakiego spotkał w życiu. 
To, co wtedy z ust profe-
sora usłyszałem o mym 
kochanym Tacie, i spoj-
rzenia kolegów studen-
tów, jakich doznałem, 
było wzruszającym do-
świadczeniem, które pa-
miętam do dzisiaj.

* * * * * * * 
Rok 1977. Korty tenisowe, 
Park Skaryszewski. Je-
steśmy z grupą kolegów 
i próbujemy grać w teni-
sa. Na sąsiednim korcie 
– znakomity pojedynek: 
gra dwóch panów, praw-
dopodobnie w wieku me-
go ojca. Gdy jeden z mych 
kolegów woła do mnie po 
nazwisku, panowie prze-
rywają grę i podchodzą do 
mnie z pytaniem czy Le-
szek to mój Tata. 

No i znowu się zaczy-
na. Wspominają zgru-
powanie kadry tenisi-
stów, którzy dzielili obóz 
z siatkarzami w Giżycku 
czy w Spale. Opowiadają 
jak mój Tato rozgrywał 
bardzo wyrównane me-
cze tenisowe z ówczesną 
czołówką tenisistów pol-
skich. Po swoich trenin-
gach siatkarze i tenisiści 
spotykali się na stadio-
nie, by konkurować też 
w zawodach lekkoatle-
tycznych. Były to zawo-
dy o symboliczne kwo-
ty między zawodnikami. 
Jak wspominali, ojciec 
w cuglach wygrał skok 
z miejsca, skok w dal, 

skok dosiężny, trójskok, 
i rzut granatem, bogacąc 
się o 50 złotych.

Panami z parku Ska-
rzyszewskiego okazali 
się: 21-krotny mistrz Pol-
ski w tenisie, Wiesław 
Gąsiorek i gentelman 
kortów - 15-krotny mistrz 
Polski, Józef Piątek

* * * * * * * 
Mówiąc o nieprzecięt-
nym talencie mojego oj-
ca: rok 1990, Nowy Jork. 

Przychodzę do klubu 
jazzowego „Fireplace”, 
którego właścicielami są 
dwaj absolwenci Akade-
mii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie, obaj 
pasjonaci brydża. Oczywi-
ście Tata uczył mnie grać 
w tę piękną grę. Uma-
wiam się w „Fireplace”, 
na czwartek. Zasiadam 
do gry i jeden z graczy, 
pan Franek, były repre-
zentant Polski w brydżu 
sportowym, słysząc mo-

je nazwisko, na chwilę 
zapomina o grze. Wbija 
we mnie swój wzrok i py-
ta o imię ojca, po czym 
czerwony z emocji, opo-
wiada o niezrozumiałym 
dla niego i jego kolegów, 
sportowych brydżystów, 
zdarzeniu. Spotkali się 
przy jakiejś okazji z Lesz-
kiem Grodeckim, który 
chciał z nimi zagrać. Pew-
ni siebie, zgodzili się, i to 
na duże stawki. Leszek 
w cztero-rundkowym me-
czu „ograł ich jak psów”.

* * * * * * * 
Z biegiem lat panora-
miczna wizja postrze-
gania mego ojca wciąż 
rośnie. Nie zdziwię się, 
jeśli znów – nie wiado-
mo kiedy – dowiem się 
o kolejnym wspaniałym 
wyczynie mego Taty.

* * * * * * * 
Obojętny na glor ię 
i chwałę Leszek przy 
swojej pogodzie ducha 
i otwartości, tak napraw-
dę był skrytym indywi-
dualistą, obdarzonym 
nieprzeciętnymi talenta-
mi. Od Powstania, o któ-
rym ze mną nie rozma-
wiał, pozostał Akowcem, 
do końca swoich dni.

* * * * * * * 
Do momentu mojej emi-
gracji (styczeń 1981) za-
miast przyjąć zaprosze-
nia letnich wypadów 
z kolegami i koleżanka-
mi, zawsze wolałem spę-
dzać wakacje z Mama 
i Ojcem, i to mnie dzisiaj 
dodatkowo cieszy.

* * * * * * * 
Zmarł mi Ojciec, przy-
jaciel i kumpel, którego 
doceniałem nawet mając 
lat pięć, wszędzie za nim 
chodząc, i starając się na 
nim wzorować. 

Maciej Grodecki, syn

Z żoną Wandą i synami przed domem na Zwycięzców, 1960 r.

Z synem Maćkiem nad Kanałem Augustowskim w 1995 r. Śluza Perkuć – miej-
sce, gdzie wracali niemal co lato.

Zdjęcia ze zbiorów Macieja Grodeckiego
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Ta książka 
to spotkanie. Juliusz 
Kulesza uobecnia to, co 
minione – sam sobie, 
a także nam, czytelni-
kom. Parafrazując Mi-
chała P. Markowskiego 
można napisać, że choć 
przedwojenna rzeczywi-
stość tkwi w Autorze na 
zawsze, powrót do kamie-
niczek i chatynek Ryba-
ków jest możliwy dzięki 
wspominaniu i pisaniu. 
Że, choć nie ma bezpiecz-
nego przejścia od rzeczy 
(i ludzi) do słów, to wy-
daje się, że Juliusz Ku-
lesza pokonuje tę drogę 
z powodzeniem – słowa 
ożywiają obrazy, a ob-
razy dopełniają opowie-
dzianą historię. Oto jej 
fragmenty:

spaceR
Jestem o 75 lat młodszy 
i ojciec prowadzi mnie 

za rękę wąskim chod-
nikiem staromiejskiej 
ulicy, wybrukowanej 
„kocimi łbami”, tu i ów-
dzie ozdobionymi okrą-
glutką, jasnobrązową 
pamiątką po stąpają-
cym tędy wcześniej ko-
niu. To właśnie Ryba-
ki. Mijamy parterowe 
drewniaki, rozdzielone 
co pewien czas piętro-
wą kamienicą z małym 
sklepikiem. W jednym 
z nich – dla mnie naj-
ważniejszym – kupić 
można kartony zadru-
kowane kolorowymi syl-
wetkami żołnierzy w hi-
storycznych mundurach. 
Mija nas czasem biednie 
ubrany człowiek, a jesz-
cze rzadziej konna fur-
manka. Samochód sta-
nowi sensację. Patrząc 
w lewo ku Wiśle, w prze-
świtach między domami 
widzi się suszone na wy-
brzeżu rybackie sieci jak 

w nadbałtyckim Pucku 
lub Jastarni. Idziemy od 
strony ulicy Sanguszki – 
pod prąd rzeki, po pra-
wej mijamy więc prowa-
dzące ku górze schody 
Kościelnej, dalej – bia-
ły mur okalający ogro-
dy klasztoru Sakramen-
tek, a jeszcze dalej, ale 
po przeciwległej stronie 
– o parzystej numeracji 
domów – żółtawo otyn-
kowany budynek z dwie-
ma bramami, ulokowa-
nymi w dość głębokich, 
półkolistych niszach, co 
przypominało zmniej-
szoną wersję Dziekanki 
z Krakowskiego Przed-
mieścia. Pod koniec spa-
ceru, już blisko ulicy Mo-
stowej, dochodzimy do 
fabryki nazywanej gar-
barnią, gdzie wytwarza-
no jednak nie wyroby 
skórzane, a garbniki słu-
żące do produkcji skóry. 
Fabryka ta – o nazwie 

Quebracho – imponowa-
ła ceglanym kominem, 
najwyższym w okolicy. 
Jeszcze tylko zabytko-
wy budynek Starej Pro-
chowni i kończy się sen 
o wędrówce ulicą Ryba-
ki, przy której mieszka-
łem pod numerem 35 
kilkadziesiąt lat temu. 
Jest rok 2014, mam zno-
wu siwą brodę i stoję 
w Multimedialnym Par-
ku Fontann (…).

Do Powstania War-
szawskiego sam tylko 
budynek numer 35 za-
mieszkiwało ponad pół-
torej setki pracowników 
Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych, 
około połowy pozosta-
łych posesji to kamieni-
ce z kilkudziesięcioma 
lokatorami każda, do te-
go dochodzą mieszkań-
cy mniejszych domów. 
Szkoła przy ulicy Ry-
baki 32 rozbrzmiewa-

s e n o rybakach

PWPW S.A. wydała wyjątkową książkę Juliusza Kuleszy „Sen o Rybakach”. To nie tylko historia jednej 
z najstarszych warszawskich ulic i ludzi ją zamieszkujących, to również historia walk powstańczych, któ-
re miały tam miejsce w sierpniu 1944 r. Książka zdobiona jest wieloma fotografiami, planami i rysunka-
mi – oddaje niewyobrażalny obraz miejsca, którego już nie ma. To opowieść człowieka, który tu spę-
dził dzieciństwo i stoczył najważniejszą walkę życia. Wydawnictwo zaprojektował Tomasz Turek.

O ulicy,
której

już nie ma
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ła codziennie gwarem 
kilkuset uczniów, a Qu-
ebracho zatrudniało pa-
ruset robotników. Daw-
ne Rybaki tętniły więc 
życiem przynajmniej ty-
siąca ludzi. Dziś pozo-
stały z trzydziestu pię-
ciu jedynie dwa obiekty, 
zbiegiem okoliczności – 
początkowy i ostatni (...). 

osaDa
Ulica Rybaki nie od po-
czątku nosiła taką na-
zwę. Poprzedziły ją: Pi-
scatoria, Platea Navegii, 
Rybicka, Rybitwia, Ku 
Rybakom, które znajdu-
jemy w encyklopediach 
i opracowaniach histo-
rycznych. Pośród kilku-
nastu ulic Nowej War-
szawy późniejsza ulica 
Rybaki wyróżniała się 
z dwóch powodów. Po 
pierwsze – w przeci-
wieństwie do pozosta-
łych biegła całkowicie 

poniżej nadwiślańskiej 
skarpy, równolegle do 
Wisły, gdy reszta – po-
za Boleścią – znajdowa-
ła się na skarpie, prosto-
padłe zaś do rzeki, jak 
Mostowa, Kościelna czy 
Zakątna, miały na do-
le tylko swój początek, 
pnąc się w dalszej części 
ku górze. Drugim wy-
różnikiem były odmien-
ne zajęcia mieszkańców. 
Jak pisaliśmy, przez 
długi czas ludność No-
wej Warszawy stanowili 
głównie drobni rzemieśl-
nicy różnych specjalno-
ści, natomiast nikt nie 
trudnił się tam rybołów-
stwem – poza mieszkań-
cami Rybaków, wśród 
których byli też przewoź-
nicy przez Wisłę. (...)

Początek dała więc 
niewątpliwie osada ry-
backa, ulica zaś wy-
kształcała się stop-
niowo z drogi przez tę 

osadę prowadzącej. (…) 
Pierwsze domostwa Ry-
baków, to luźno stoją-
ce obiekty, wyłącznie 
drewniane, choć w bli-
skim sąsiedztwie po-
wstały dwie murowa-
ne budowle, znaczące 
w skali całej Nowej 
Warszawy. Jedna – na 
skarpie nad Rybaka-
mi, przy ich przecię-
ciu z ulicą Kościelną, 
to opisany już wcze-
śniej jako najstarszy 
murowany obiekt No-
wej Warszawy, kościół 
Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny. Na-
tomiast w wieku XVI 
przy zbiegu Rybaków 
z ulicą Boleść wybudo-
wano ceglaną basztę 
mostową, przekształco-
ną później w prochow-
nię (…). Na początku 
XVI stulecia ulica (w 
tekstach dotyczących 
tego okresu jako „Ry-

backa”) nabierała zna-
czenia w skali miasta, 
jeśli według oficjalnego 
spisu z roku 1510 po-
siadała 45 domów, po-
zostałe zaś ulice Nowej 
Warszawy łącznie 130!

Była to więc aż jedna 
czwarta ogólnej zabudo-
wy, co brzmi zaskaku-
jąco, zważywszy że ulic 
było znacznie więcej niż 
cztery. Autorzy „Szkiców 
Nowomiejskich” przy-
jęli, iż ówczesny drew-
niany dom mieszkalny 
mieścił średnio siedmio-
ro domowników, z cze-
go wynika, że w 1510 
roku mieszkało na Ry-
bakach ponad 300 osób.
(…) W następnym stule-
ciu pojawiać się zaczęły 
spichlerze i młyny wod-
ne, a także browary. 

Rozwój
W XIX wieku trwał dal-
szy postęp w zabudo-

Widok na ul. Zakątną od strony Wybrzeża Gdańskiego. Po lewej na pierwszym planie budynki szkoły im. Emilii Plater przy ul. Rybaki 32, w głębi budynek Zakątna 1. Po prawej budynek Rybaki 35, a na jego tle 
podniesiony szlaban przejazdu kolejowego na trasie bocznicy prowadzącej od Dworca Gdańskiego – wzdłuż Wisłostrady – ku nadwiślańskiej elektrowni. Marzec 1939 r.
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wywaniu i zagospoda-
rowywaniu Rybaków, 
mimo wydanego w 1832 
roku zakazu rozbudo-
wy w kierunku północ-
nym w związku z bloka-
dą przedpola Cytadeli. 
Atrakcyjność nadrzecz-
nej ulicy wzrosła z chwi-
lą uruchomienia żeglu-
gi parowej na Wiśle, a w 
konsekwencji – ożywie-
nia ruchu handlowego 
w porcie warszawskim. 
Powstały łaźnie parowe 
oraz łazienki, należące 
do rodzin Kozłowskich 
i Sitkiewiczów (...). Po-
jawiły się też przy Ry-
bakach duże składy 
drewna. Dla poprawie-
nia łączności Nowego 
Miasta z Rybakami wy-
budowano w 1845 ro-
ku, (...), schody wiodące 
wzdłuż ulic Kościelnej 
i Pieszej. (...). W latach 
1851-1853 nastąpiła 
kulminacja rozbudowy 
Rybaków.

powstanie 
waRszawskie

Z wyjątkiem bloku 
mieszkalnego PWPW 
pod numerem 35 oraz 
stojącego tuż przy Wi-
słostradzie budynku 
nauczycielskiego obok 
szkoły im. Emilii Pla-
ter, które opanowano po 
dwóch dniach, cała linia 
Rybaków znalazła się 
w powstańczych rękach 
już 1 sierpnia. Po okre-
sie względnego spokoju, 
na początku drugiej de-
kady nieprzyjaciel roz-
począł próby wdarcia 
się w Rybaki od strony 
Wisły przy pomocy pie-
choty osłanianej pojaz-
dami pancernymi. Po 
tygodniu do akcji włą-
czyła się bateria dział 
ustawionych nad brze-
giem Wisły – na wyso-
kości ogrodu zoologicz-
nego – które poczęły 
rujnować zabudowę Ry-
baków. (...)

Od 13 sierpnia natar-
cia na pozycje Rybaków 
powtarzały się niemal 
codziennie. Atakowa-
no głównie obie wyloto-
we barykady – na uli-
cach Boleść i Kościelnej, 
Starą Prochownię, Qu-
ebracho, część domu Po-
lonii zwaną „Pekinem” 
i szkołę. Szczególnie Qu-
ebracho w późniejszych 
dniach przechodziło 
z rąk do rąk. (…) 

Najbardziej na pół-
noc wysunięta pozycja – 
blok mieszkalny PWPW 
– broniony był przez za-
łogę z samodzielnej gru-
py AK – PWB/17/S (...).

Krytycznym dniem dla 
Rybaków był 17 sierpnia, 
gdy od pocisków spłonął 
cały ciąg strony niepa-
rzystej od numeru 19 do 
33, a po przeciwnej stro-
nie domy 24, 26 i 28. (...) 

Pisał o tym później po-
rucznik „Dzik”: „Szereg 
domów lub ruin, stoją-

cych przy ulicy Rybaki, 
zostało doszczętnie roz-
bitych, co dało wrogowi 
możność wglądu w głąb 
naszych pozycji i bardzo 
utrudniało poruszanie 
się”. (…)

W rezultacie po wy-
cofaniu się – mimo upo-
rczywej obrony – z ka-
mienic 24 i 22, a także 
z kompleksu Domów Po-
lonii Zagranicznej („Pe-
kin” i „Madryt”) w ostat-
nich dniach sierpnia 
powstańcy zostali ze-
pchnięci w stronę zbie-
gu Rybaków z ulicami 
Boleść i Mostową, utrzy-
mując jedynie osłonowe 
placówki w ruinach Sta-
rej Prochowni i maga-
zynach fabryki Quebra-
cho. Przed południem 
28 sierpnia obrońcy te-
go ostatniego skraw-
ka Rybaków, atakowani 
i obrzucani granatami 
z trzech stron wycofali 
się z płonących ruin (...).

Fronton kamienicy Rybaki 24 (w centrum zdjęcia), widok od zachodu z poziomu skarpy nadwiślańskiej, około roku 1939. Na pierwszym planie parkan wzdłuż ul. Kościelnej a za nim drewniane zabudowania posesji 
Rybaki 21, w głębi po prawej kamienica Rybaki 22. Fot. Leonard Sempoliński.
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Nowy, poruszający 
film o reducie PWPW

Film 
powsta-

wał etapami. W 2014 
roku przeprowadzono 
11 wywiadów z uczest-
nikami Powstania War-
szawskiego i obrońca-
mi PWPW.

W roku 2015 krę-
cone były dodatko -
we zdjęcia w PWPW 
– m.in. w schronie pre-
zydenta, w starych ko-
rytarzach Wytwórni, 
piwnicach i na klat-
kach schodowych bu-
dynku przy ulicy Ry-
baki, ujęcia płotu ze 
śladami po kulach itp.; 
a także ujęcia z nie-
złomnym Panem Juliu-
szem Kuleszą.

Wszystko to było 
niezbędne to stworze-
nia tła do przyszłego 

filmu. Na potrzeby te-
go dokumentu prze-
kazane zostały także 
m.in. archiwalne zdję-
cia gmachu i wnętrz 
PWPW oraz produk-
tów Wytwórni z okresu 
okupacji.

Film dzięki obra -
zom doskonale dobra-
nym do wypowiedzi 
Powstańców tworzy 
wartką, bardzo cieka-
wą narrację. 

Reżyserami obrazu, 
a także wcześniej na-
kręconych wywiadów, 
są Ewa Żmigrodzka 
i Krzysztof Zwoliński; 
producentem wyko -
nawczym Łukasz Ka-
sprzycki.

Film jest własnością 
PWPW.

Radosław Mierzejewski

Wywiady z Powstańcami, zdjęcia i archiwalne 
materiały filmowe z Powstania Warszawskiego 
– w sumie kilkanaście godzin materiału złoży-
ło się na poruszający 25-minutowy film „Reduta 
PWPW” o powstańczej Wytwórni, który zosta-
nie wyemitowany 2 sierpnia br. o godz. 17 na 
antenie TVP Historia.
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Zapraszamy na

uroczystości 
powstańcze w PWPW
W poniedziałek 3 sierpnia o godzinie 11.15 na terenie PWPW przy ul. Sanguszki odbędą się uro-
czystości obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Wśród gości nie zabraknie członków powstańczej grupy PWB/17/S, która w sierpniu 1944 r. zdobyła budynek Wytwórni i bro-
niła go. Przypomnijmy, że PWPW była najdalej wysuniętym na północ bastionem powstańczej Warszawy odpierającym 
ataki hitlerowców od 2 do 28 sierpnia.

Podczas uroczystości przypomnimy postać zmarłego niedawno obrońcy Wytwórni – Leszka Grodeckiego pseud. „Lis”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wytwórni.
Redakcja

W sobotę 
 1 sierpnia w głównym wydaniu Wiadomości TVP 1 o godz. 19.30 obejrzymy reportaż o walczącej 

Wytwórni.  Kilka dni temu ekipa reporterska Wiadomości TVP 1 gościła w PWPW, gdzie nakręciła materiał o powstańczej histo-
rii Wytwórni. Przewodnikiem dziennikarzy był Juliusz Kulesza. Autorką reportażu jest Anna Hałas-Michalska, a operatorem obra-
zu Radosław Sęp. Na zdjęciu: Ekipa „Wiadomości” z Juliuszem Kuleszą podczas nagrania w budynku mieszkalnym Rybaki 35 
(fot. Artur Tkaczyk).

Paweł Prus

Reduta PWPW 
w „Wiadomościach” TVP 1
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Niezwykły bieg
w hołdzie Powstańcom
Prawie 9 tysięcy osób stanęło na starcie XXV Biegu Powstania Warszawskiego, by w ten sposób oddać 
cześć Powstańcom Warszawskim.

Niesamowitą, 
lekko podniosłą i patriotyczną 
atmosferę tworzyły obecność 
Powstańców przy bramce 
startowej, wspólnie odśpie-
wana Rota i Mazurek Dąbrow-
skiego na rozpoczęcie, start 
po zmroku oraz sama trasa 
wiodąca przez miejsca walk 
powstańczej Warszawy, z re-
konstrukcjami historycznymi, 
odgłosami walk i zapalonymi 
zniczami.

Bieg stanowi część corocznych 
obchodów rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Ta 
niestandardowa forma upa-
miętnienia walk ma przede 

wszystkim na celu oddanie 
hołdu Powstańcom i podtrzy-
manie pamięci o tym ważnym 
historycznym wydarzeniu wśród 
młodego pokolenia. I trzeba 
przyznać, że organizatorowi, 
Stołecznemu Centrum Sportu 
Aktywna Warszawa, cel ten 
udaje się osiągać z nawiązką.

Biorę udział w tym biegu od kil-
kunastu lat i zawsze atmosfera 
biegu jest niezwykła, zupełnie 
nieprzypominająca tej z innych 
biegów ulicznych. Cel sportowy 
jest zdecydowanie na drugim 
planie, tu się nie przychodzi 
z nastawieniem na „zrobienie 
życiówki”, lecz „ku pamięci”. 
Dlatego pakiety na bieg roz-

chodzą się błyskawicznie; 
w tym roku wszystkie zniknęły 
w ciągu doby. 

Zresztą SCS Aktywna Warszawa 
stale podejmuje działania 
wzmacniające ten pozytywny 
wyróżnik. W tym roku był cykl 
treningów historycznych prowa-
dzonych w miejscach związa-
nych z walkami powstańczymi 
przez trenera-przewodnika 
z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.

Podczas biegu zorganizowano 
Sztafetę pokoleń – symboliczny 
gest przekazania wartości, 
o które walczyli uczestnicy Po-
wstania, uczestnikom tegorocz-

nej edycji biegu. Te wartości to 
m.in.: Wolność, Miłość do Ojczy-
zny, Wierność, Męstwo, Honor, 
Prawość, Przyjaźń, Tolerancja, 
Pomoc słabszym, Sumienność. 

W Biegu PW nie mogło zabrak-
nąć naszych – 9 osób z sek-
cji biegowej PWPW pokonało 
dystans 10 km: Wojtek Antczak, 
Ewa Hutny, Michał Iwanicki, Da-
niel Kilian, Patryk Książek, Edyta 
Mielnicka, Artur Mikina, Kasia 
Muraszew-Dąbrowska, Adam 
Wilgat. Dodatkowo Artur Mikina 
i Adam Wilgat zdobyli legen-
darny budynek PAST-y w biegu 
po schodach na 9. piętro.

Ewa Hutny

Część załogi PWPW. Od lewej: Michał Iwański, Patryk Książek, Ewa Hutny, Artur Mikina, Wojtek Ant-
czak, Daniel Kilian.

Wielu zawodników biegło z biało-czerwonymi flagami, które najbardziej kojarzą się nam z wolnością 
i patriotyzmem. 

„Sen o Rybakach”
– zdobądź autograf

Zapraszamy 
 wszyst-

kich chętnych pracowników Wytwórni, 
którzy chcieliby uzyskać egzemplarz naj-
nowszej książki Juliusza Kuleszy „Sen o Ry-
bakach” do zgłaszania się do redakcji „Ży-
cia Wytwórni”: tel. 2362, 2417 lub e-mail 
zyciewytworni@pwpw.pl.

Po zakończeniu gorącego okresu uroczysto-
ści powstańczych zorganizujemy spotkanie 
autorskie z Panem Juliuszem, będzie to też 
okazja do zdobycia jego autografu. Spotkanie 
odbędzie się w środę 26 sierpnia o godz. 14 
w sali konferencyjnej na IV piętrze w biu-
rowcu przy ul. Wójtowskiej.

Reakcja „ŻW”

autora

----------------------------------------------------------------------------
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Nasze Powstanie
Zawsze podobało 
mi się, jak obywate-
le okazują swój szacu-
nek i przywiązanie do 
kraju, w którym przy-
szło im żyć. Można 
to robić na wiele spo-
sobów. Ja podpatrzy-
łem Szwedów i po-
stanowiłem, że moim 
sposobem na pokaza-
nie polskości będzie... 
maszt z polską flagą.

Flaga   biało-czer-
wona od wielu lat powiewa 
więc przed moim oknem 
trzysta sześćdziesiąt pięć dni 
w roku, nie tylko 2 maja w Dniu 
Flagi.

Niedługo 1 sierpnia. Trudno 
o nim zapomnieć, wszak miej-
sce w którym pracujemy bujnie 
wpisało się w 63 Dni Chwały 
warszawskich bohaterów. 
PWPW jako reduta w której 
walczyła m.in. grupa  PWB/17/S 
dzielnie stawiała opór Trzeciej 
Rzeszy. Niestety niewielu dziel-
nych obrońców z Podziemnej 
Wytwórni Banknotów wciąż 
żyje. Cześć ich pamięci.

Choć nie jesteśmy rodowi-
tymi warszawiakami, całą 
rodziną jesteśmy dumni ze 
zrywu 1944 roku. Mój starszy 
syn Filip stwierdził, że przy-
dałoby się to wydarzenie 
uhonorować. I tak słowa 
przekuliśmy w czyn. Zakupili-
śmy flagę ze znakiem Polski 
Walczącej i każdego 1 sierp-
nia o godzinie 17 wraz z całą 
Warszawą wciągamy naszą 
flagę powstańczą na maszt. 
Skromnym zamiennikiem 
syreny alarmowej jest klak-
son auta, przyznaję równie 
donośny.

Kotwica, która była malowana 
na murach płonącego mia-
sta, jako swoisty manifest walki 
o niepodległość, dumnie 
powiewa nam przez wszystkie 
dni Powstania Warszawskiego.

Postawienie masztu z biało-
-czerwoną flagą i coroczna 
uroczysta jej zmiana 1 sierp-
nia na flagę powstańczą 
miała znaczący wpływ na 
moje dzieci. Filip bardzo polu-
bił historię. Szczególnie dzieje 
naszego państwa. Bardzo za-
interesował go okres II wojny 
światowej. Zaś młodszy Daniel 
wie, że było powstanie, wie, że 
w 1944 roku wiele tylko trochę 
starszych od niego dziewcząt 
i chłopców stanęło do walki 
o wolną i niepodległą Polskę.

Marcin Krystek (ZK)

PAMIąTKI 
PO LESZKU 
GRODECKIM
Podczas tegorocznych uroczysto-
ści powstańczych Maciej Grodecki, 
syn Leszka Grodeckiego, przekaże 
Wytwórni pamiątki po swoim Ojcu: 
opaskę powstańczą „Lisa” walczące-
go w 36. Plutonie 7 p.p. AK. „Mada-
gaskar”/„Garłuch” (prezentujemy ją 
na okładce) oraz Krzyż Walecznych, 
Krzyż Armii Krajowej i Warszawski 
Krzyż Powstańczy. Pamiątki będą pie-
czołowicie przechowywane w naszej 
Izbie Muzealnej. Już dziś ogromnie 
dziękujemy za ten wyjątkowy dar.

----------------------------------------------------------------------------

Krzyż Walecznych (nadany dwukrotnie)

Filip (z lewej) i Daniel Krystek trzymają flagę z symbolem Polski Walczącej.

Krzyż Armii Krajowej Warszawski Krzyż Powstańczy

Zdjęcia: A
rtur Tkaczyk



Pstrąg tęczowy złowiony w górach Harzu (Niemcy). Rok 1982.

Leszek z bra-
tem Andrzejem 
oglądają zdjęcia 

w rodzinnym do-
mu. Rok 1944.

Nad Wisłą – Wał 

Miedzeszyński. Rok 

1947.

Wakacje w Somiance. 

Rok 1949.

Na grzybobraniu z teściem, majorem Marianem Skierczyńskim. 

Miejscowość Zgon, rok 1956.

Bardzo 
kochał psy 

i koty

Z teczką po 
kompletach. 
Rok 1944.

Maj 1944 r. Z kolegą 
na tle symbolu Polski 
Walczącej.

Rok 1943.
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