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Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej
konspiracyjnej wytwórni materiałów
wybuchowych służby uzbrojenia „Leśnictwo” KG
Armii Krajowej – Warszawa, 25 września 2019

25 września 2019 roku, w Warszawie przy ulicy Pułtuskiej odbyła się, uroczystość
odsłonięcia i poświęcenia tablicy Pamięci Załogi konspiracyjnej wytwórni materiałów
wybuchowych służby uzbrojenia „Leśnictwo” KG Armii Krajowej przy ul. Pułtuskiej 14. Biuro
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN sﬁnansowało pamiątkową tablicę.
Pan Witold Śmiśniewicz, syn kpt. inż. Tadeusza Śmiśniewicza przybliżył historię miejsca w
którym jego tata kierował konspiracyjnymi pracami.

„Wraz z odsłonięciem i poświęceniem tablicy, które ma
nastąpić w tym miejscu, zniknie dzisiaj, po wielu latach,
kolejna »biała plama« w miejscu walki Warszawiaków z
niemieckim okupantem. Tu, pod numerem 14 przy ulicy
Pułtuskiej, stał niewielki, parterowy dom, należący do
rodziny Sadowskich, w którym 76 lat temu garstka żołnierzy
Armii Krajowej podjęła się szczególnie niebezpiecznej pracy
konspiracyjnej. W styczniu 1943 roku, gdy bestialstwo

okupanta wobec Polaków osiągnęło szczyty, tu, w tym
miejscu, powstała druga wytwórnia materiałów
wybuchowych Armii Krajowej – pierwsza w Służbie
Uzbrojenia. Jej poprzedniczka przy ulicy Asfaltowej 15 na
Mokotowie została „spalona”. Gestapo wpadło na jej trop. W
tragicznym dniu 13 stycznia 1943 roku na ulicy Asfaltowej
aresztowany został, torturowany w śledztwie i zamordowany
w więzieniu Gestapo – Pawiaku – inżynier Bolesław
Honowski, zwany Andrzejem, współkierujący tą pierwszą
wytwórnią.”
Powiedział Pan Witold

„Tym upamiętnieniem pokazujemy, że historia jest tuż za
rogiem, że to nie tylko podręczniki czy ﬁlmy, ale to nasza
codzienność nasze najbliższe otoczenie. Ślady walki,
znajdujemy na każdym rogu warszawskich ulic. (…)
Odsłonięcie tej tablicy cieszy jeszcze bardziej, kiedy
słyszymy od uczniów okolicznych szkół deklarację opieki nad
tablicą. Tablicą Pamięci Grupy Bohaterów, którzy dostarczali
środki do walki z niemieckim okupantem. (…) Dziękuje
wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego pięknego
upamiętnienia."
- Podkreślił dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek

Pomysłodawcą powstania tablicy przy ul. Pułtuskiej 14, jest Krystyna Szypowska, córka płk
Jana Szypowskiego. W swoim przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania upamiętnienia „Szczególne słowa podziękowania kieruje do Instytutu Pamięci
Narodowej, Pan dyrektor Adam Siwek obiecał, że tablica zostanie wykonana. Słowa
dotrzymał. Dziękuję.
„Wszyscy, którzy pracowali w tej wytwórni materiałów wybuchowych zasługują na naszą
pamięć” – powiedziała Pani Krystyna Szypowska na koniec swojego wystąpienia.
Tablicę poświęcił ks. Dziekan Andrzej Kuﬂikowski z paraﬁi św. Ojca Pio na warszawskim
Gocławiu.
Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor BUWiM Adam Siwek. W uroczystościach
udział wzięli Piotr Naimski sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasz
Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przedstawiciele władz
samorządowych, kombatanci, uczniowie pobliskich szkół z: SP 163 im. Batalionu „Zośka”,
SP 374 im. gen. Piotra Szembeka, XIX LO im. Powstańców Warszawy, XXIII LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie, LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, Zespołu Szkół nr 89, Zespołu
Szkół nr 12.
Posterunek honorowy przy tablicy wystawiła Straż Miejska oraz uczniowie klasy wojskowej
LO im. Jasińskiego.
Uroczystości zorganizował Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wytwórnia materiałów wybuchowych służby uzbrojenia „Leśnictwo” KG Armii Krajowej
działała w czasie okupacji niemieckiej na terenie VI obwodu Praga Armii Krajowej od
stycznia do kwietnia 1943 r., w domu rodziny Sadowskich przy ul. Pułtuskiej 14. Kierowali
nią:
kpt. inż. Tadeusz Śmiśniewicz „Hrabia”,
Jerzy Szypowski „Jerzy”,
Halina Laura Siemieńska „Zygmuś”.
Wytwórnię zlikwidowano po aresztowaniu 13 kwietnia 1943 r. w ulicznej łapance kpt. Inż.
Tadeusza Śmiśniewicza, rozstrzelanego następnie w zbiorowej egzekucji więźniów Pawiaka
29 maja 1943 r.

