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Wiosną 1863 r. w jednym z warszawskich atelier fotogr:aficznych trwa

ła ożywim::ia praca: wykonywano zamówienie, jakiego dotąd nie otrzymał 

żaden zakład fotograficzny - ponad sto zdjęć, kilka tysięcy odbitek. Nie 

liczba tu jednak była istotna, a obiektem pozującym fotografowi nie była 

tym razem znana osobistość „·wielkiego świata". Wywołane zdjęcia nie 

przedstawiały też słynnej budowli ani wyjątkowo uroczego krajobrazu. 

Obiektem była Polska - przeniesiona na papier za pomocą umownych 

znaków topograficznych wrysowanych w matematycznie wyliczoną i na

niesioną siatkę geograficzną południków i równoleżników, gwarantują

cą dużą dokfadność - czyli mapa - „Topograficzna Karta Królestwa 

Polskiego", powszechnie zwana mapą kwatermistrzostwa1
• Do opraco

wania jej przystąpili topografowie Sztabu Kwatermistrzostwa Króle

stwa Polskiego w 1822 r. Ideą przyświecającą tej pracy była koncepcja 

powstania narodowego. Wybuchło ono· w listopadzie 1830 r., mapa jed

nak nie była jeszcze ukończona. Wydana została dopiero w 1843 r. 

W dwadzieścia 10t po wydaniu, a ponad czterdzieści od chwili rozpoczęcia 

nad nią pracy, miała spełnić zadanie, o którym marzyli jej inspirato

rzy - miała pomóc w walce o wyzwolenie Polski. Jednak żeby mogła 

trafić do powstańczych partii, trzeba ją było powielić w odpowiedniej 

liczbie egzemplarzy. Dlatego właśnie w jednym z warszawskich zakładów 

fotograficznych wiosną 1863 r. pracowano z takim poświęceniem. Właś

nie przy powielaniu tej mapy po raz pierwszy w historii światowej kar

tografii użyto aparatu fotograficznego do masowej reprodukcji wojsko

wych map topograficznych2
• 

W osiemdziesiąt lat pozmeJ, wiosną 1943 r., o zmroku, tuż przed na

dejściem godziny policyjnej, przed siedzibą Starostwa w Warszawie w 

1 Bliżej o mapie kwatermistrzostwa zob. B . Krassowski, Topograftczna Karta Królestwa 

Polsktego (1822-1843), warszawa 1978. 

1 B. Krassowski, Topograficzna Karta ... , s. 23, oraz B. Krassowski i in. Potska na starych 

·mapach - katalog wy:Jtawy , Warszawa 1977, s. 5'9, p. 110. W tymże 1863 r . identyczną techniką 

wykonywano w Paryżu mapy dla powstańców polskich walczących na Litwie, zob. B. Olsze

wicz, Polska kartografia woilkowa, warszawa 1921, s. 189-190. 
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Afaj~hJffm~m~~sW~m~ili~rt~nik~rz~~y~~~~~~~c~-~~·~~F~~~~~~~•~~~-~~~~~~~ 
„T.ysiącletniej Rzeszy". W tym samym czasie w zakładzie graficznym 
niemieckiej „gadzinówki" - „N owego Kuriera Warszawskiego", miesz
czącym się na zapleczu tak pilnie strzeżonego gmachu, kilka osób z po
zornym spokojem pracowało przy maszynie offsetowej. Z wnętrza ma
szyny, w tempie 800 sztuk na godzinę, wyskakiwały mapy. I to mapy 
tak doskonałe, że z powodzeniem mogły konkurować z podobnymi wy
konywanymi w pracującym tuż obok za murem niemieckim instytutem 
kartograficznym. W przeciwieństwie do tych ostatnich nie dla twórców 
germańskiej Europy były one jednak przeznaczone - trafiały do rąk 
partyzantów, by pomóc im w walce z niemieckim okupantem. Dodać 
tu jeszcze wypada, że „Polska podziemna" jako jedyna w okupowanej 
Europie w czasie drugiej wojny światowej podjęła w konspiracyjnych 
warunkach produkcję map. 

Wiele powstało dzieł o walce polskich partyzantów, o dywersji, wy
sadzanych pociągach, udanych zamachach. A przecież atrybutem niezbęd-liJ@lltiio;; 
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--... - -.-....,. „ ......... 
nym do planowania czy prowadzenia jakichkolwiek akcji bojowych była 
dokładna mapa. Dlatego właśnie jej - mapie wojskowej - i ludziom, 
którzy ją tworzyli, drukowali i dbali, by trafiła do właściwych rąk, po-~ł?:~-j~~~ 
święcony jest ten artykuł. · 

I ',i!-&~~~~~ , 
* 

Na uk~runko~n~prac kartograficz~chw W~rszaw~ w ~tach dru-~·~~~~~~~~~~~~~4~~~~~~~~-~~~~~ 
giej wojny światowej miały wpływ przede wszystkim potrzeby walki 
konspiracyjnej. Należy pamiętać, że właśnie tu - w stolicy - mieściły 

się sztaby wszystkich większych konspiracyjnych organizacji milita~

nych. Jeżeli ponadto zważymy, iż w okresie międzywojennym większość
kartografów warszawskich była ściśle związana z działalnością Wojsko
wego Instytutu Geograficznego•, zrozumiałym się stanie, że prowadzone 

1. Mapa 1: 100 OOO, druk. w r . 1943 przez Czesława śmiecińskiego. 

na terenie miasta prace kartograficzne wiązały się głównie z działem„ Nie będzie w tym wiele przesady, jeżeli stwierdzę, że pierwsze „prace 
który ogólnie zwykliśmy nazywać kartografią wojskową

4

• . • , .:artograficzne" rozpoczęto w dniu kapitulacji Warszawy; polegały one 
Nie sposób w jednym artyk~e ukazać całej różnorodnej dz1ał~lnosc1ta wynoszeniu i zabezpieczaniu map topograficznych pozostawionych 

grupy zawodowej liczącej, pomimo licznych strat wojennych,, ~1l~~et.rzez oddziały wojskowe w różnych punktach miasta. Nie można oczy
osób. Toteż postanowiłem ograniczyć się zasadniczo do działalnosc1 scisleviście twierdzić, że czyniono to już wtedy z myślą o przyszłej walce 
związanej z walką zbrojną, inne zaś formy konspiracyjnych prac karto1odziemnej (chociaż i ten czynnik musi być uwzględniony), natomiast 
graficznych potraktować nieco marginesowo. Nie muszę też chyba tłu-est bezspornym faktem, iż wiele z tych map trafiło następnie do skład
maczyć, że nie zostaną tu opisane żadne przykłady legalnej działalnośc\ic i oddziałów konspiracyjnych. W pracach tych z rzadka tylko uczestni
kartograficznej inspirowanej przez władze okupacyjne. zyli kartografowie, którzy, zmobilizowani w pierwszych dniach wojny 

--------------------------------rzezWaj~owyfu~y~tGe~rafi~n~wowymc~~ero~ro~e~~li 
a o działalności Wojskowego Instytutu Geograficznego w okresie międzywojennym zob.o całej Polsce. Akcja ta kontynuowana była i w późnieJ·szym okresie 

B Krassowski Polska kartografia wojskowa w Latach 1918-1945, Warszawa 1974, s. 43-210. . . . , 

·'Bliżej o d~iałalności kartografów wojskowych w warszawie w czasie drugie? wojny świa·1edy to Niemcy zgromadzili duże ilości polskich map topograficznych w 
towej zob. B. Krassowski, Polska kartografi a .„, s. 232-293. 
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gmachu Politechniki Warszawskiej. Wynoszenie map z tego bądź co bąd 
pilnowanego obiektu było nieco utrudnione, trwało jednak jeszcze ~~~~~==~~-·~~~r.;;;~~~~~~="~~~~~~~~='B~~ft 
pierwszych miesiącach 1940 r. Wszystkie te poczynania, używając ję 

zykia handlowego, należałoby wszakże nazwać detalicznymi. Prawdzi ·~ . 
wym „hurtownikiem" okazał się inż. Stanisław Strójwąs (współwłaści ·.\ft 
ciel znanej przed wojną firmy Strójwąs). Dowiedziawszy się w paździer ·7 -·-~ 
niku 1939 r. od znajomego drukarza Mońka Hirszfelda, że w gmach 
Wojskowego Instytutu Geograficznego Niemcy sprzedają jako makula 
turę niewykończone mapy, udał się tam i zakupił kilkaset kilogramó 

':.. 
tej makulatury. Dzięki odpowiedniej łapówce wręczonej podoficerow ~. · ·;.--
nadzorującemu załadunek papieru oraz operatywności robotników ła . 1 

.... 

dujących wozy, oprócz makulatury wywieziono wówczas kilkaset kilo 
gramów zupełnie dobrych map topograficznych. Oczywiście te nadpro 
gramowe kilogramy nie zostały uwidocznione na kwicie stanowiącym do 
kument zakupu. Mapy te, wraz z wyselekcjono:wanymi z zakupionej ma 
kulatury egzempliarzami, na których braki poszczególnych kolorów na 
drukowych, np. zielonego czy niebieskiego, nie obniżały ich wartośc 
użytkowej dla celów wojskowych, na początku 1940 r. za pośrednictwe 
Stanisława Piotrowskiego zostały przekazane do magazynów Związk 
Walki Zbrojnej5

• 

Opisane przypadki, aczkolwiek liczne i 2J<ł0patrujące oddziały konspi 
racyjne w doskonały materiał kartograficzny, prowadzone były prze 
ludzi niewiele lub zgoła nic nie mających wspólnego z kartografią. 

Pierwsza zorganizowana rakcja· nastąpiła w kwietniu 1940 r., 
to grupa byłych pracowników Wojskowego Instytutu Geograficzneg 
przeprowadziła zabezpieczenie matryc map topograficznych znajdującyc 
się od września 1939 r. w drukarniach Główczewskiego i Wierzbickiego 
przy ul. Chmielnej: odpowiednio opakowane matryce, o wadze ponad 50 
kg, przy użyciu ryksz rowerowych przewieziono przez całą Warszaw~·~~&.-~--=~~~~~-~~ 
do willi kpt. Kazimierza Engwerta na Służewcu i ukryto w specjalni 
przygotowanym schowku7

• W trzy lata później, w 1943 r., spod matry 
tych wyszły pierwsze nakłady map wydawanych przez konspiracyjne 
zakłady graficzne. Po wojnie przekazano je restytuowanemu Wojskowe-
mu Instytutowi Geograf{cznemu. Tak więc wigowcy jako pierwsi w oku-

5 o wywiezieniu dużej partii map z gmachu WIG-u przez s. Strójwąsa wspominali w swych 
relacjach W . Nowakowski (w 1967 r.) i s. Strzyżewski (11 XI! 1967). Dokładną relację złożył 

na moje ręce S . Strójwąs 18 VI 1978 r. Wszystkie relacje pochodzą ze zbiorów autora. 
s Drukarnie Główczewskiego i Wierzbickiego przez cały okres międzywojenny współpraco

wały z WIG-iem, drukując dla niego wiele map - stąd obecność matryc map topograficz
nych w tych zakładach. 

1 Przebieg akcji odtworzyłem na podstawie relacji J. Darka (17 XI 1967 r.) i Cz. śmieciń

skiego (29 XI 1967 r.). Kpt. K. Engwert - były oficer WIG-u, topograf; po wojnie mjr Służby 
Topograficznej WP. zmarł w 1957 r 

2. Plan Poznania 1 : 25 OOO, wykonany przez zespół „Mak.śa". 

powanej Warszawie przystąpili w sposób zorganizowany do zabezpie· 
czania materiałów kartograficznych, jednakże działalność ich miała cha
rakter doraźny. Projekt zorganizowania centralnego ośrodka kartogra
ficznego konspiracji wyszedł z zupełnie innego środowiska. 

W r. 1940 gromadzeniem materiałów kartograficznych, jak zresztą 
wszelkiego sprzętu przydatnego do celów konspiracji, zajmował się od
dział IV Komendy Głównej ZWZ (Kwatermistrzostwo). Pod koniec te
go roku, z inicjatywy pracowników naukowych z przedwojennego Pań-
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stwowego Instytutu Geologicznego, występujących pod pseudonima ar!' d~ży wpływ na organizację i pracę Szefostwa Służby Geogra

„Gozdawa" i „Goliat", powstała przy Biurze Finansów i Kontroli K nej KG AK. Rozkaz 5/0SZ z 9 IV 1942 r„ dotycz~cy _odtwarza~a 
ZWZ dwuosobowa początkowo komórka, której zadaniem było zbierani Zbrojnych (OSZ) w kraju, dawał szczegółowe wskazowki poszczegol

zakup i magazynowanie materiałów kartograficznych. Była to pierws służbom i oddziałom KG AK w sprawie planowama prac na okres 

konspiracyjna komófka spełniająca w bardzo ograniczonym stopniu z pacji. Końcowym jego efektem miało być. po~szec~ne powstame 

da~.1a Słuz.by GeografJczneJ .. W ostat_nich miesiącach 1940 r. „Gazda opanowanie terenu kraju. Rozkaz ów dawał rowmez ogolne wytyczn_~ 
wia - ktory został kierowmkiem teJ pierwszej komórki geograficzne ac Służbie Geograficznej, dzieląc je na dwa okresy: 1. konspiraCJl 

„Polski podziemnej", zorganizował niewielki skład map w prywatny owstania 2. OSZ po opanowaniu kraju. . 

~ieszkaniu przy ul. Chmielnej. Dzięki dUŻej operatywności obu geol w okresi~ konspiracji, zgodnie z tymi wytycznymi, jednostki konspi

gow skromny skład :nap z 1940 r. zamienił się w ciągu kilku miesięc cyjne miały zaopatrywać się w materiały kartograficzne samodz1eln.1e. 

W zasobny, Jak na owczesne potrzeby, doskonale zamaskowany maga 0 zadań Szefostwa SłUŻby w tym czasie nalezało: wyszukame za~adow 
zyn ~ateriałów kartograficznych . . Głównym zadaniem komórki „Gaz aficznych nadających się do adaptacji przez Służbę i opracowame sp~
dawy .W tym okresie •było zaopatrywanie W materiały kartograficzn bu zorganizowiania W nich reprodukcji map; zebrame I za~ezpieczeme 
oddziała w. Komendy Głowne j ZWZ. Ponieważ zapotrzebowanie na map odpowiednio zakonspirowanych magazynach potrzebneJ_ ilosci. m~ter1a
me było Jeszcze zbyt wielkie, realizowanie go nie nastręczało trudnoś w kartograficznych; rozpoznanie źródeł zaopatr~e~1a meprzyJ~c1ela w 

1 było wykonywane w 1000/o'. apy i opracowianie sposobów opanowania tych zrodeł; zorgamzoi.;ame 

Momentem zwrotnym w pracy komórki geograficznej stał się ro łasnego, pracującego na potrzeby konspiracji zakładu reprodukcyinego 
1

19~2 .. W pierwszej jego połowie nastąpiła całkowita reorganizacja ko az przygotowanie w odpowiedniej ilości materiału podstawowego w 

morki, wzrost jej liczebności, zmiana nazwy i podległości organizacyj lu podjęcia druku map w uruchomionych zakładach graficznych. 

nei, a nade w~zystko aktywizacja i ukształtowanie głóWnych (zasadl_li Etap następny _ to okres OSZ po opa~owamu .przewidzianego .ter~
czych) k1erunkow dz1ałama. Na te zmiany decydujący wpływ miały dw . Zadania Szefostwa Służby znacznie się tu zwiększały. _N~1wazme1-
rozkazy komendanta głównego AK, mianowicie rozkaz nr 5/0SZ z 9 I ym z nich było zabezpieczenie sztabów i walc;zą~ych oddziałow w 0.d~ 
1
9

42 r. oraz rozkaz z 9 VII 1942 r„ dotyczący przemianowania Oddział wiednią liczbę map. Należało więc przystąp1c mezwłoczme do podJ~ 
IV KG AK na Kwatermistrzostwo'. Ten ostatni dotyczył między inny a reprodukcji w zakładach graficZnych, jak również do uzupełma'_lia 
wyłączenia komórki geograficznej spod kompetencji ppłka Stanisła siadanych zapasów przez przejmowanie map zdobycznych. or~z z m~ 
wa Thuna" i podporządkowania jej - jako Szefostwa Służby Geogra ych źródeł (z produkcji Sekcji WIG-u w Edy~bur~u, ze .zbwrow pry

ficzne1 KG AK - kwatermistrzowi głównemu KG AK, płkowi dypl atnych itp.). Następnym zadaniem było rozdzieleme po~iada~ych ma

Zygmuntowi Miłkowskiemu11 • Na czele Szefostwa Służby Geograficzne· rialów pomiędzy poszczególne okręgowe składnice ma~ i dale], według 
KG AK, które przyjęło kryptonim konspiracyjny „Schronisko", posta potrzebowania dla wojska w polu i odtwarzanych _wielkich Jednostek 

w10no doświadczonego oficera WIG-u ppłka Mieczysława Szumańskiego oddziałów. w dalszej kolejności planowano przystąp1eme do utworzerua 
( B ")12 
" ury · podjęcia pracy w WIG-u. . . . 

Następne prace i rozwój „Schroniska" wiążą się ściśle z rozkazem nr Kolejność odtwarzania organów Służby Geograf1czne1 była następuią-
5/0s.z, który aczkolwiek nigdy nie został w pełni wykonany, to jednak a: początkowo miano pQwołać Szefostwo Sł~żbJ'. Geograficzne] KG AK 

8 

Relacja płka M. Szumańskiego z 8 XII 1969 r., s. 1-2. Zbiory własne. Nazwisk doktora 

geologii „Gozdawy" i „Goliata" nie zdołałem ustalić. 

•Materiały i dokumenty Wojskowego Instytutu Historycznego (dalej: MiD i WIH), sygn. 

III/2111; Komenda Główna AK, Oddział I Organizacyjny. Zarządzenia i instrukcje, s. 10, oraz 

sygn. III/21/9; Komenda Główna AK, Oddział I, Wydział Mobilizacyjny. Plany i instrukcje„. 

'S. 11, 79 i 364; zob. też Polskte Stly Zbrojne, t. 3, s. 211, 316 i 318 . 
10 

Pseud. „Leszcz", szef Biura Finansów i Kontroli KG ZWZ (1940-1941). 
11 

Pseud. „Denhof", Główny Kwatermistrz KG AK (1941-1944). 

Warszawie, Centralną Składnicę Map 1 rowmez w Warszawie,. oraz 

kręgowe składnice map na obszarze całego kraju; końco':ym zamierze

iem miało być utworzenie Wojskowego Instytutu Geogra~iczne~o. Szcze

ółowe opracowanie planów odtwarzania Służby Geogr.aficzneJ, pozosta

iono szefowi Służby, który opracował je na podstawie b~dan potrzeb 

możliwości oraz stanu osobowego fachowego personelu, ktorym dyspo-
12 

Płk M. Szumański, pseud.: „Mieczysław Kozaczewski", „Dyrektor" , „Biały" i „Bury" (ten 

ostatni używany najczęściej). Oficer przedwajennego WIG-u, topogra~ k~rownik Oficenkiajl~---------------------~----~~~~~
Szkoły Topografów w latach 1934-1939; szef Służby Geograficznej KG AK w latach 1942-1944. 
Zmarł we Francji w 1972 r. 

ował13 . 

ta MiD WIH, sygn. 111/21/9, „Schronisko", s. 316 nn. 

9 - Rocznik Warszawski 
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. Projekt „Burego'', aczkolwiek znacznie bardziej śmiały a tym sam Zakłady graficzne pracowały pod kierunkiem inż. Stanisława · Twar-
1 .realny w p~ró':naniu z rozkazem 5/0SZ, już wkrótce, j~k dowiodło ż wskiego

22

• • cie, okazał. się mewystar?mjący dla zabezpieczenia wciąż rosnących p Ponadto istniała jeszcze cała siec punktów przerzutowych i składnic trz~? walki zbroJneJ. Ogołem w tym czasie w ewidencji szefa „Schroni ap. Trudno ustalić, czy stanowiły one wyodrębniony wydział z jedno
ska znaJdowało się 25 oficerów-geografów; z przewagą oficerów w sta obowym kierownictwem - ale raczej nie. Pracą ich kierowali oprócz 
me spoczy'.'lrn, zdolnych do pracy, oraz około 150 kartografów, kreślarz spomnianych już „Gozdawy" i inż. Twardowskiego kpt. Kazimierz 
chem1~r_afow, drukarzy i urzędników, byłych pracowników WIG-u. Jed ngwert, „Goliat" i inni

23

• 
noczesme „Bury" zapewnił sobie_ współpracę fachowców z Wydziału Po Podany powyżej schemat organizacyjny Służby stanowił jed~ocześnie 
miarowego Mmisterstwa Komumkacji oraz geologów z Państwowego In kielet przyszłego WoJskowego Instytutu Geograficzq.ego, ktory rmał 
stytutu Geologicznego". Posiadanie tak licznej, jak na warunki kons i ostać powołany do życia w chwili 'wybuchu ogólnego powstania i opa
racyJn_e, ka_dryfa:ichowej _pozwoliło „Buremu" na stworzenie dużej, ap:, _owania Warszawy. W warunkach konspiracyjny_ch nie zawsze pokrywał 
ty_m n'.ezmierme sprawme działającej organizacji, w której pomimo oży 1ę on z profilem wykonywanych prac. Czasem istotmeiszy wpływ rmal 
wion:i _i b~rdzo różnorakiej działalności nie zanotowano ani jednej 

0 
rzypadek czy chęć skorzystania z nadarzającej się okazji walki z oku

wazmeJszeJ wpadki. p antem, niekoniecznie wchodzącej w zakres zadań służby geograficz-
Schemat organimcyjny Służby Geograficznej KG AK przedstawiał ej. Tak więc podaną wyżej obsadę personalną posz~zególnych eti>.to-następuJąco. N a czele Służby stał szef _ ppłk Mieczysław Szu.mań ych stanowisk Służby należy traktować w pewnej mierze jako. teore-

Bu " . d s " ry ' m~Jąc o po~ocy dwóch zastępców: „Gozdawę" i mjra Sylwiu czną. sza Berbenusza. Podział zadań pomiędzy zastępcami by! bardzo slab Głównym zadaniem „Schroniska" było zaopatrywanie w materiały 
zaakcentowany. „Gozdawa" początkowo zajmował się zagadnienia artograficzne oddziałów AK. Mapy czerpano z zapasów przedwojennych "".chodzącymi w za~es obowiązków referatu ogólnego i finansami, ja rzez wynoszenie ich (zdobycz) z magazynów niemieckich oraz z produk
rowmez _skła~_mca_rm i rozprowadzaniem map, a nawet ich reprodukcj ji Sekcji WIG-u w Edynburgu, przekazywanej do kraju w zrzutach 
W okresie pozmeJszym n~leżalo do niego przeprowadzanie wywiadu t otniczych, dokonywanych głównie w ramach drugiego sezonu operacyj-
p?g:,aflc~nego. MJr Sylwmsz Berberiusz zajmował się sprawami tech ego „Intonacja"

24

• n~cznymi": unacześrrianiem'. czyli aktualizacją map, topografią itp Nie zaws~e jednak te źródła zaopatrzenia wystarczały na pokrycie za-
W. skład. Szefostwa „Schroniska" wchodził ponadto por. Henryk Sadow otrzebowan, zwl1aszcza gdy wykraczały one poza tereny pokryte mapa
ski, pełmący obowiązki iidiutanta". i polskimi. Zmuszało to zespół „Schroniska" do podejmowania bardzo 

Referat ogólny - _jak wspomniałem _ był pod opieką „Gozdawy" yzykownych przedsięwzięć, polegających na wynoszeniu map ze ściśle 
W roku 1944 k1erowmkiem referatu został kpt. Wacław Zych17. trzeżonych magazynów niemieckich, a wreszcie do podjęcia prób repro-

Na czele Referatu Geodezyjnego stał inż. Ślusarczyk. w ramach teg dukcji map na terenie kraju. W pierwszych miesiąca.eh 1942 r. otrzymało 
referatu wyodrębmł się z czasem Referat Fotogrametryczny, z kierow „Schronisko" polecenie mopatrzenia poti względem kartograficznym ak-
mk1em kpt. Stanisławem Szulcem18 . cji „Wachlarz", która, jak wiadomo, zasięgiem swym wybiegała znaczme 
Pracą Referatu Topograficznego kierował kpt. Józef Darek19. poza wschodnie granice Polski, a tym samym również poza tereny po-
Referat Geologiczny - kierownik „Stefan"". kryte mapami polskimi. W tym samym mniej więcej czasie w Wytwórni 
Referat Kartograficzny - kierownik kpt. Franciszek Nowicki". Rapierów Wartościowych Niemcy utworzyli składnicę map topograficz-~1;,;M;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jnych zdob~ych na terenach ca~j n~m~Europ~ Zpewnymitr~n~c~-
u 10 WIH, sygn. IIIl21' 9• Etaty Wojskowego Instytutu Geograficznego, s. 320. mi udało się tam otrzymać pracę por. Henrykowi Sadowskiemu i pro-
Były of.icer WIG-u, topograf. Zginął w czasie powstania we wrześn!iu 1944 r 

18 Były oficer WIG-u, kartograf. · 
17 Były oficer WIG-u, pracował w Wydziale Administracyjnym 
1~~nż. Slusarczyk w relacjach płka M. Szumańskiego wystę~uje również jako dr Slusar 

ctzy ; przed wojną, podobnie jak kpt. S. Szulc, pracował w Wydziale Pomiarowy" m Mini 
s erstwa Komunikacji. 

11 Były oficer WIG-u topograf· w si k j · · 
11 

• • • cza e o upac i używał rćwruez nazwiska Wiesław Wójcik. 
mi si~e~~~;iić~racowmk naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego. Nazwiska nie udał 

11 Był f' Y 0 icer WIG-u, topograf; w czasie okupacji używał nazwiska Stanisław Rowiński. 

n Były pracownik WIG-u; w relacjach występuje również, jako „por. Twardowski". Pseudo
nimy: „Gozdawa II" i „Ogończyk" . zmarł w 1948 r. 

u Schemat organi~acyjny zob. MiD WIH, sygn. III/219; Etat Szefostwa Służby Ge<>graficznej 
KG i Centralnej Składnicy Map w I fazie OSZ, s. 328. Obsadę personalną ustaliłem na pod
stawie relacji: płka M. Szumańskiego (10 III 1970, s. 4) , mjra F. Nowickiego (21 XI 1967), mj ra 
J .• Darka (17 XI 1967) i innych. 

u Potskte SUy Zbrojne, t. 3, s. 401. 

19* 
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blem zaopatrzenia w mapy akcji „Wachlarz" został rozwiązany pozy 
tywnie. . 
Następne zapotrzebowanie przekraczające możliwości składnic „Schro 

niska" zostało złożone w tym samym roku. Dotyczyło ono map dl1a obo 
zów jenieckich z terenów Niemiec, Austrii, Czech i Węgier, któryc 
„Schronisko" nie posiadało. Dzięki staran!om „Gozdawy" potrzebne map 
w skali 1 : 300 OOO zostały sprowadzone z Berlina przez Niemców na po 
trzeby Amt fiir Bodenforschung (Państwowy Instytut Geologiczny). Na
stępnie komplet ich został wyniesiony z Instytutu i przekazany „Schro
nisku", które nie było jeszcze wówczas przygotowane do podjęcia prac 
reprodukcyjnych. Jednak ze względu na wagę sprawy zdecydowano się 
przeprowadzić próbę reprodukcji potrzebnych egzemplarzy map. Dodat
kową trudność stanowił opłakany stan materiału: mapy były brudne, 
pomięte, wymagały niezwłocznej konserwacji. Po pracach konserwator
skich; które polegały na praniu i prasowaniu, mapy zostały sfotografo
wane. Filmowe „matryce" poddano retuszowi, a następnie Stanisław 
Strzyżewski25 wykonał z nich reprodukcje. Rezultat tych prac daleki był 
od doskonałości, jednak ze względu na brak innych możliwości mapy 
zostały przekazane Oddziałowi Organizacyjnemu KG AK, a następnie 
wyekspediowane do obozów jenieckich26

• 

Rok 1942 był wyjątkowo trudny dla „Schroniskia". Poszczególne od
działy KG AK jak gdyby prześcigały się w wysuwaniu coraz to orygi

I 
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KIELCE 

I 

I 
nalniejszych żądań. Następne zamówienie wprawiło w skrajną melan- 3. Plan Kielc wykonany w 1944 r. przez „Schronisko", druk. Jan KropidłowskL 
cholię największych optymistów z zespdłu „Schroniska": dotyczyło ono 
ni mniej, ni więcej, tylko wykonania możliwie najdokładniejszych 
map pr~ejść granicznych ~rzez Pireneje: Jednak i tym raze~ „Gozdawa" cji i stworzyć zakład graficzny z prawdziwego. z~arzenia, dys?onując~ 
uzyskał ~otrzeb~y ~ateriał. Jak ~u się to udało, pozostanie c~y?,a ~:nowoczesnym sprzętem poligraficznym, szybkimi, pełnowymi~row~mi zawsz~ Jego t~Jemnicą. Przystąp~ono do druku. Czesław Śmiecmsk1 dwubarwnymi maszynami offsetowymi, pozwalając~ wykonac ~~z~ą, ~akupił od zna~omego drukarza ~ieco z~emolowan~ maszynę drukarską najprecyzyjniejszą nawet pracę. Takie maszyny mozna by.ło znalezc. J~i zamontował Ją we własnym mieszklaniu na V piętrze przy ul. Mar- d nie w zakładach graficznych podlegających okupantowi. Tam tez Je szałkowskiej. Była to stara prasa ręczna, nadająca się w najlepszym z~aleziono. 
razie do drukowania nekrologów., ~le drukować ~ niej ~apy? Jedn~~ W po<;zątkach 1943 r. Śmieciński, który w tym .cz~sie.,~racował jako wydrukowano. A .rezultat? No. coz, była, to koleJna por~~ka zespo~u . maszynista offsetowy w filii drukarni tzw. „gadzmow~~ - „Nowego Tym razem ostatnia. Postanowiono zerwac z „partyzantką w konspira- Kuriera Warszawskiego", mieszczącej się na zapleczu owczesnego Sta

H Były drukarz przedwojennego WIG-u, pseud. „Fotosełowiec". 
H Na podstawie relacji: płka M. Szumańskiego (10 lill 1970, s. 3), S. Strzyżewskiego (11 XII 

1967) i Cz. Smiecińskiego (10 X 1967). Wg relacji płka A. Sanojcy, szefa Odd7.liału I Operacyj
nego KG AK (12 II 1968), mapy te zostały rooesłane do obozów jenieckich i mimo złej ja
kości zadanie swe spełniły. 

n Były maszynista offsetowy WIG-u. W czasie okupacji czyn.nie zaangażowany w pracy 
konspiracyjnej. żołnierz Kedywu, drukarz „Schroniska", podczas powstania w stopniu st. 
sierżanta walczył na barykadach warszawy. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Virtuti Mili
tari. Po wojnie pracownik Służby Topograficznej WP do 1970 r. Zmarł w 1974. 

u Na podstaw'ie relacji cz. Smiecińskiego (10 X 1967 r.). 

rostwa - AL Jerozolimskie 93, po zaprzysiężeniu swych najbliższy~h 
współpracowników (Wacław Błotniak „Słoń", Florian Zawiślak, Bułczyn-
ski i Szlezyngi~r), rozpoczął pracę. . , . . 

W miarę wzrastania zadań komórka się rozrastała i w krotk1m . c~s1e 
przekształciła się w dość duże, bo licząc.e ~ilkan~~cie osób, „~r~ed,s1ęb1or
stwo", podzielone na wydziały i zatrudniaJące roznych spec:rahstoV:. Jak 
wyglądała organizacja pracy w zakładzie? Podstawowym materia.łem, 
z którego korzystano, były matryce zabezpieczone w pierwszych mie~ 
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siącach wojny i ukryte w willi kpt. Engwerta. W początkowym okresi 
dla zmylenia okupanta, w prawym dolnym rogu map drukowanyc 
z tych matryc wdrukowywaino fikcyjną datę wydania: „X 1939" 
Wkrótce jednak zaniechano tych praktyk i sygnowano wszystkie wydan 
mapy w prawym lub "Y'l lewym dolnym rogu literami ,,BOM", poch 
dzącymi od inicjałów pseudonimów: „B" - „Bury" (ppłk Mieczysła 
Szumański - szef Służby), „O" - „Ogończyk" (inż. Stanisław Twa 
dowski - szef zakładów graficznych Służby) i „M" - „Maks" (Czesła 
Śmieciński - drukarz). Bywały jednak mapy opracowane przez refera 
kartograficzny „Schroniska" - te nie posiadały matryc. Trzeba je by 
ło wykonać. Zajmowali się tym Witold Gordon - fotograf, a nastę 
pnie Wacław Błotniak, do którego obowiązków należało wykonywani 
matryc. 

Pracami drukarskimi zajmował się zespół pracujący przy jednym of 
fsecie pod bezpośrednim kier~nkiem Czesława Śmi_ecińskiego. ~yli to 
Karol Penconek - pomocnik maszynisty, Jerzy Dziączko - uczeń, i Fe 
licja Madejczyk - nakładaczka. Druk odbywał się nocami, po zamknię 
ciu i zaplombowaniu zakładów, na dwukolorowej, o pełnym formaci 
maszynie typu „Mann". N a takich samych maszynach przed wojną pra 
cowano w Wojskowym Instytucie Geograficznym, toteż konspiracyjn 
wydanie np. mapy taktycznej w skali 1 : 100 OOO niewiele ustępował 
produkcji przedwojennej. Wysokość poszczególnych nakładów wynosił 
ok. 800 egz., co równało się 1 godzinie pracy maszyny. Godziny prac 
maszyny, która mimo iż należała do tzw. cichobieżnych, sprawiała jed 
nak nieco hałasu, dobierane były szczególnie precyzyj!lie: w czasie gd 
żywy jeszcze ruch uliczny głuszył szum offsetu, a wartownicy pilnując 
gmachu Starostwa nie dokonywali jeszcze nocnych obchodów. Reszt 
nocy zajmowało sortowanie i pakowanie map, które następnego dni 
rano, wraz z podobnymi paczkami zawierającymi np. afisze filmowe, wy 
wożono z terenu drukarni i przekazywano do punktu przerzutowego n 
ul. Złotą. Ekspedycją map zajmowała się Halina Śmiecińska. Dość po 
ważną trudność sprawiało zdobywanie materiału potrzebnego do pra 
produkcyjnych - papieru i klisz fotograficznych. Sprawami zaopatrze 
n ia zajmował się Szlezyngier. Niemałej pomocy udzielali mu: kierowni 
działu offsetów, Włodzimierz Wereszczak, oraz Mieczysław Skokowski 
Jan Andrzejewski, Kazimierz Szlotała i inni. 

Dla wszystkich uczestników tych prac było rzeczą oczywistą, że tak 
konspiracyjna działalność pod nieświadomą „opieką" niemieckich war
towników pilnujących gmachu Starostwa nie mogła trwać zbyt długo. 
I rze'cziwiście, pod koniec 1943 r. do drukarni wkroczyli gestapowcy. 
Trafili · jednak w próżnię: kilka dni wcześniej, po ostrzeżeniu przez wy
'wiad ·AK; drukarnia została zlikwidowana, a wszyscy głęboko zaangażo-

I 
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4 Plan Warszawy wykonany przez „Schronisko" w 1943 r., druk. „Maks". 

wani w pracy konspiracyjnej zniknęli z terenu zakładu29 • ~ikwidacja 
zakładu „Maksa" nie była dla Służby specjalnym zaskoczeniem: _zada
niem Czesława śmiecińskiego było możliwie szybko i dobrze wydac ma
ksymalną liczbę map w różnych skalach, na bieżące i plano~a~e po
trzeby konspiracji. Zadanie to zostało spełnione. A jednoczesnie r~k 
1943 był okresem szybkiego rozwoju „Schroniska", okrese~ utworzenia 
całe.go systemu czy też sieci: zakładów graf~cznych, punktow przerzuto-
wych, magazynów, punktów eksped~ujących itp.. . . 

Pod koniec 1943 r. oprócz omów10nego powyzeJ zakładu kierowanego 
przez Czesława Śmiecińskiego Służba Geograficzna K~. AK dysponował.a 
jeszcze dwoma ~akładami graficznymi: przy ul. Emilu Plater, zorgani
zowanym i kierowanym przez Jana Kropidłowskiego30 , • oraz . przy ul. 
Leszno. Ten ostatni, prowadzony przez Stanisława Strzyzewskiego, wy
posażono we wspomnianą już prasę ręczną, któ~ej n~efortunne „~yczy
ny" przy druku map przejść granicznych. w. PireneJach sta;,Y się bez
pośrednim bodźcem do powstania przedsiębiorstwa „Maksa . Podobno 
przed zamontowaniem jej w lokalu _przy ul. Leszno przeszła ona do-

u Na podstawie relacji płka M. Szumańskiego (10 I 1970, s. 20-22), W. Błoit;niaka (13 X 1967) 
i cz. Smiecińskiego (29 XI 1967). · 

ae Były maszynista offsetowy WIG-u. · -
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kładny remont i została przystosowana do druku map. W systemie dru 
karń „Schroniska" do końca jego działalności traktowana była jako r 
zerwowa i na szczęście nie powstała konieczność podjęcia na niej pracy Tak więc bezpośrednio po likwidacji zakładu Czesława Smiecińskieg 
produkcję map podjął zakład nr 2. Dysponował on znacznie prymityw niejszym oprzyrządowaniem technicznym, wystąpiły również w tym cza sie duże trudności w uzyskaniu odpowiedniej jakości papieru - tote· 
mapy tam drukowane znacznie odbiegały wyglądem od map wydawa nych przez „Maksa". Jednokolorowe, wykÓnane na dość lichym papierze 
przypominały produkcję WIG-u z początku jego istnienia w latach dwu 
dziestych, skala jednak zachowana była bezbłędnie31 • Mapy wydawane przez „Schronisko" były w większości reprodukcjami przedwojennych map wigowskiGh, nie wymagającymi przeprowadzania prac kartogra.ficznych. Wyjątek stanowiły między innymi plany miast w skali 1 : 25 OOO, które niejednokrotnie trzeba było łączyć z kilku arkuszy przedwojennych map szczegółowych. Opracowaniem kartograficznym tych map zajmowali się Maria '( Edward Karczmarkowie32

, któ7zy wykazali wiele fantazji i sprytu organizując pracownię kartograficzną w oficynie niemieckiego hotelu (a ściślej domu publicznego) „Astoria" przy ul. Chmielnej 4933
• 

Do najciekawszych prac wykonanych przez Służbę Geograficzną KG AK należy niewątpliwie plan Warszawy w skali 1: 25 OOO. Wykonano go ~iosną 1943 r. na rozkaz szefa Sztabu KG AK, płka dypl. Tadeusza 
Pełczyńskiego. Była to jedyna mapa, której druk został poprzedzony pracami terenowymi, polegającymi na częściowym, specyficznie ukierunkowanym unacześnieniu. Celem prac terenowych było naniesienie na arkusze mapy szczegółowej rejonu Warszawy obiektów zajętych przez wojsko i instytucje niemieckie oraz budynków, które uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Pracę rozpoczęto · od wywiadu terenowego 
dotyczącego wymienionych obiektów na obszarze zamieszczonym na czterech arkuszach mapy szczegółowej: 39-32-G, 39-32-H, 40-32-A i 40--32-B. Wywiad przeprowadzili: mjr Sylwiusz Berberiusz, kpt. kpt. Franciszek Nowicki, Józef Darek, Zygmunt Herman i por. Henryk Sadowski. 
Teren Warszawy podzielono na sześć sektorów, które następnie przydzielono poszczególnym topografom. Tak np. kpt. Darek opracowywał tereny Bielan, Żoliborza, i Północnej Pragi, kpt. Nowicki - część Sród
mieścia i część Pragi itd. Wymienione obiekty nanoszono na mapy w skali 1 : 25 OOO, wydane przez WIG w latach 1931-1934. Po zakończeniu 

11 Na podstawie relacji: płka M. SZumańsklego (10 I 1970, s. 21-22), Cz. Smiecińskiego (29 XI 196'1), W. Nowakowskiego (15 I 1970) i :r. Dorocińskiego (27 II 1970). 
a PracoWnicy byłego WIG-u, kartografowie. 
u Wg relacji M. i E. Karczmarków (15 XI 198'1). 

I 
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5. Mapa 1 : 300 OOO, wykonana przez zespół „Maksa". 

wywiadu materiały topografów przekazano do opracowania kartograficz-
ego kpt. Nowickiemu. . . Ogółem w wyniku przeprowadzonego umcześn~e~ia nam~s10~0 ~a a~-kusze 179 obiektów zajętych przez wojsko bądz mstytucJe. memiec.kie 

oraz 54 obiekty zniszczone w wyniku działań w~jennych .. Ciekawy, J~St sposób w jaki przeprowadzono to jedyne w swoim ro~zaJU unac~esm~
nie. Otóż topografowie musieli ' przejść wszyst~ie ulice i zazn~czyc znaJdujące się na nich obiekty zajęte przez Niemcow. Jako materi~ł podstawowy służyły im mapy, które przedstawiały stan zabudowy miast~ z lat 1929-1930. Od tego czasu ulice . i zabudowa uległy pe":n~ zmianom, co utrudniało w niektórych przypadkach dokładną lokahzac.Ję rozpoz~a-

go O
biektu zmuszaJ·ąc ·niekiedy do wymierzania, krokami poszczeg~l-ne ' h" nie-nych odległości. Czynności te z zasady wykonywano „na oczac 
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6. Wycinek mapy 1 : 100 OOO, wykonanej w zakładzie kierowanym przez Jana Kro 

pidłowskiego . 

1?1ieckich ,w~rtowni~ów, ze świadomością, że posiadane dokumenty (kenn 

l..arta, zaswl!a.dczeme z miejsca pracy), aczkolwiek doskonale podrobione 

są fałszywe. Ze względu na bezpieczeństwo map w teren nie zabierano 

W szyst.kie uwagi i spostrzeżenia notowano w pamięci, a po powroci 

z wywiadu nanoszono je na mapę. Niekiedy korzystano z notatek robio 

nych na marginesie gazet. 

:raca nad m,a~ą p~zebiegała na ogół bez zakłóceń. Jedyną przygodą, 
ktora na ~zczęsc1e. ą1e spowodowała przykrych następstw, była wizyta 

gestapowcow w mieszkaniu kpt. Darka. Wynajmował on w owym czasi 

Działalność kartografów w okupacyjnej Warszawie 299 

pokój na Żoliborzu. Pewnego dnia po powrocie do domu zastał w nim 

gestapowca i dwóch cywilnych agentów. Kennkarta i reświadczenie 

z mi.ejsca pracy nie wzbudziły podejrzeń. Sprawa wkrótce się wyjaśniła: 

Niemcy oczekiwali powrotu młodego człowieka wynajmującego są

siedni pokój. Oczekiwanie trwało 24 godziny - chłopak nie wrócił. 

Niemcy byli na tyle uprzejmi, że następnego dnia zawiadomili telefo

nicznie rzekomego chlebodawcę kpt. Darka, a właściwie Wiesława Wój

cika, że jego księgowy w dniu tym do pracy nie przyjdzie. „Chlebo

dawca" (kierownik zakładu stolarsko-remontowego mieszczącego się przy 

ul. Żelaznej), który raz tylko, przy wydawaniu ziaświadczenia o zatrud

nieniu, widział swego „pracownika", wykazał znakomitą bystrość umysłu, 

wyrażając wielkie niezadowolenie z tego powodu i poświadczając tym 

samym prawdziwość dokumentów. Po 24 godzinach Niemcy opuścili 

mieszklanie, lecz lokal był „spalony" i Darek vel Wójcik musiał szukać 

nowego pomieszczenia. Podczas wizyty Niemców na podłodze pod dy

wanem znajdowały się mapy, nad których unacześnieniem kpt. Darek 

pracował. Wystarczyło podnieść róg dywanu„. 

Na podstawie uzyskanych materiałów kpt. Nowicki sporządzał odpo

wiednie czystorysy. Za materiał podstawowy służyły mu tym razem nie 

stare przedwojenne mapy wigowskie, lecz najaktualniejsze - wykonane 

w maju 1943 r. przez Niemiecki Instytut Kartograficzny - oryginalne 

czystorysy map Warszawy w identycznej skali 1 : 25 OOO. 

Sposób, w jaki te czystorysy trafiały do „Schroniska", to nieomal hi

storia z filmu szpiegowskiego. W połowie maja 1943 r. za.wiadomiono 

„Maksa", że lekko podchmielony żołnierz niemiecki siedzący w pobliskiej 

restauracji ma do sprzedania jakieś mapy. Po przybyciu na miejsce 

„Maks" ze zdzi~ieniem stwierdził, iż są to czystorysy najnowszych map 

Warszawy w skali 1: 25 OOO. Niemiec, z pochodzenia Austriak, nie sta

wiał zbyt wygórowanych warunków. Szybko dobito targu. I w ten sposób 

w połowie 1943 r. „Schronisko" wydało najaktualniejszy plan Warszawy, 

z zaznaczonymi m.in. wszystkimi bocznicami kqlejowymi, których na 

próżno by szukać na mapach używanych w tym czasie przez okupantów. 

Niemcy wydali ten plan dopiero po odtworzeniu czystorysów, na po

czątku 1944 r. 

Omawianą....mapa została wydana przez „zakład «Maksa»" w kolorze 

ciemnozielonym z naniesieniem (wg materiałów przygotowanych przez 

kpt. Nowickiego) w kolorze czerwonym: obiektów zajętych przez armię 

i urzędy niemieckie (oznaczono je obwodząc czerwoną linią kształt da

nego obiektu i wpisując literę „N"), obiektów zniszczonych (przez zakres

kowanie danego obiektu) oraz rejonu getta (przez obwiedzenie czerwoną 

linią + napis „ghetto"). Ogółem wydrukowano po 500 egz: każdego arku

sza. Zielony kolor, w którym je wykonano, nie był przypadkowy: wyda-
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wane z myślą o planowanym powstaniu, wykonane zostały tak, by moż 
na było nanosić na nie potrzebne szczegóły sytuacji; stąd koniecznoś 
użycia koloru mniej intensywnego (mapy blankowe)34. 

Jednym z działów, w którym bardzo często korzystano z umiejętnośc 
kartografów, były prace wywiadowcze. Ich celem było rozpoznanie i roz 
pracowanie ważnych węzłów kolejowych, lotnisk, mostów, poligonó 
i obozów wojskowych, a ponadto rozpoznanie siły ochrony wojskowe 
obiektów, umocnień, rozmieszczeni.e obrony przeciwlotniczej, gniazd ka 
rabinów maszynowych itp. 

Do ciekawszych prac tego rodzaju ząliczyć należy wykonanie w 1941 r 
planów warszawskiego węzła kolejowego. Została ona wykonana głów 
nie przez Wojciecha N owakowskiego35 przy współpracy m.in. kpt. Ka
zimierza Engwerta. Chodziło o uzyskanie pełnyGh i możliwie aktualnyc~ 
planów torów, bocznic, ramp, urządzeń technicznych, sygnalizacji, łącz 
ności, zabezpieczenia itd. Warszawski węzeł kolejowy z chwilą rozpo
częcia działań wojennych na wschodzie miał dla okupanta znaczenie 
pierwszorzędne, toteż wszystkie jego plany były pilnie strzeżone. Spra
wa początkowo wyglądała beznadziejnie - pełny komplet potrzebnych 
planów znajdował się pod ścisłą kontrolą i dotarcie do niego było zupeł
nie niemożliwe. Postanowiono więc kopiować kolejne plany poszczegól
nych stacji i odcinków, by w ten sposób uzyskać potrzebne materiały. 
Zmuszało to do przeprowadzenia rozmów z kilkudziesięcioma osobami 
mającymi do nich dostęp, co tym samym zwiększało możliwość wpadki. 
Dzięki szerokim znajomościom Mariana Kacprzaka36 i Ferdynanda Stan
kieWicza37 wśród kolejarzy udało się większość trudności pokonać. W cią
gu kilku tygodni wykonano kilkaset planów, których wielkość wyno
siła od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów długości. Naj
większe trudności napotkano przy zdobyciu planów bocznicy kolejo
wej na Okęciu. Znajdowały się one w budynku położonym na terenie 
strzeżonym przez wojska Luftwaffe. Kluczami do szafy, w której były 
przechowywane, opiekował się niemiecki urzędnik, znany ze swych na
rodowosocjalistycznych sympatii. Przekupstwo było zatem wykluczone. 
„Rozpracowujący" go kolejarze polscy wykryli jednak, że przekonania 
te nie przeszkadzają mu w dość częstym zaglądaniu do kieliszka. Po-

u Na podstawie relacji: płka M. Szumańskiego (10 III 1970, s. 4-5), mjra J. Darka (17 XI 196'7), mjra F. Nowickiego (21 XI 1967). Zob. też mapy: Zakład Zbiorów Ka_rtograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. S-8909 do S-8912. 
111 Były kartograf WIG-u. W okreslle okupacji do 1942 r. związany z ZWZ, następnie z GL, z tzw. „Paszportówką". W tym czasie wyspecjalizował się w podrabianiu niemieckich pieczęci urzędowych. Zob. też B. Krassowski, Faiszywe dokumenty. Kryptontm „Legattzacja", „WTK" 1974, nr 45, s. 6. 
••Były kartograf WIG-u. Działacz konspiracyjny AK i PAL, członek RPPS - ' założyciel komórki legalizacyjnej RPPS. Aresztowany w marcu 1944 r., skazany na śmier~ )Przez Sąd Doraźny Policji i Bezpieczeństwa 24 kwietnia 1944 r. 
• 1 Kolejarz, były kierownik nastawni stacji warszawa Główna . 

• 
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7. Relacja płka Mieczysława Szumańskiego dotycząca prac „Schroniska", 
z 10 I 1970 r., s. 19. 
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t , w J·aki sposób udało się Stankiewiczowi stanowiono to wykorzys ac. 
i pomagającym mu kolejarzom zdobyć owe plany, tru~no dziś . powie-
dzieć. Faktem jest, że po całonocnej pracy plany zostały skopiowane, 
kopie przekazano właściwej komórce, a oryginały wróciły do sejfu na 
Okęciu38 • 

I 
M Na podstawie relacji w. Nowakowskiego 512 III 1968). 



I 

302 Bogusław Krassowski 

8. Plk Mieczysław Szumański Bury" 
szef „Schr-eniska". Zdjęcie z ~924 r ' 
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9. Kpt. Kazimierz Engwert, 
ficer „Schroniska" . Zdjęcie z 1956 r. 

10. Jan Kropidłowski. 
Zdjęcie z okresu okupacji. 

Jednak główny ciężar pracy w wywiadzie spadł na pracowników Amt źródeł umożliwiło zespołowi „Schroniska" rozpracowanie wielu obiektów 
filr B~enforsc~ung (Państwowego Instvtutu Geolol!icznego). Rvło to 0 dużym znaczeniu militarnym

39
• . zrozumiałe, gdyz w ramach prac prowadzonych dla wojskowych władz o możliwościach Służby Geograficznej KG AK oraz zespołu ludzi 

niemieckich mieli oni możliwość łatwego poruszania się, i to nie tvlko wokół niej zgromadzonych świadczą wykonywane przez nią prace. W po
w Generalnej Guberni, lecz również poza jej granicami, na terP.n::ir.h 7.R- łowie 1943 r. wpłynęło zapotrzebowanie na mapę geologiczno-hydrogra
jętych przez wojska niemieckie. Między innymi zespół składający się ficzną Półwyspu Jutlandzkiego lub zebranie danych opisowych. Ponieważ 
z „Gozdawy", „Stefana" i „Giganta" rozpracował rozmieszczenie~ rodzaj członkowie „Schroniska" oprócz doraźnej pracy topograficznej czy re
~ o~ł~nę mostów na rzekach: Dniepr, Dniestr, Bug, Niemen, Wisła, San produkcyjnej zajmowali się również gromadzeniem literatury fachowej, 
i Pilica. W tym samym czasie inny zespół zajął się mostami na Wiśle i to zadanie zostało wykonane, a odpowiednio opracowane elaboraty 
w Wars:ziawie i Modlinie, na Warcie i Noteci. Jednocześnie w 1943 r. roz- przekazano zamawiającemu. 
szerza się zakres zainteresowań „Schroniska" obiektami niemieckimi. Mimo licznych obowiązków służbowych i trudnych warunków konspi
Przybywają też nowi specjaliści, a . wśród nich inż. Slusarczyk i foto- racyjnych członkowie „Schroniska" znajdowali również cżas na prowa
grametra kpt. Szulc, byli pracownicy Wydziału Pomiarowego Minister- dzenie studiów i badań naukowych. Powstało wiele materiałów geolo
stwa Komunikacji. W 1943 r. Amt fur Bodenforschung otrzymał od nie- gicznych, geodezyjnych, a także fachowyĆh opracowań dotyczących .or
mieckich władz' wojskowych zamówienie na wykonanie szeregu prac ganizacji i prac wojskowych służb geograficznych państw- europejskich. 
inżynieryjno-geologicznych na potrzeby wojska. Prace te obejmowały 
m.in.:. lotniska, obiekty przemysłowe, poligony itp. Do wykonania ich 
Niemcy dostarczyli wszystkie potrzebne materiały kartograficzne, ze 
zdjęciami lotniczymi włącznie. Uzyskanie dostępu do tak ~oskonałych 

n zob. MiD WIH, sygn. III/22/64, III/22/65, IIl/3519. Zob. też relację płka M. Szumańskiego 
(11 111 1970, s. 6-9) oraz E. Janczewski, Kronika. Instytutu od września 1939 (io stycznt.a 1945, 
w: K. Bohdanowicz, Państwowy Instytut Geolog i czny w tatach 1939-1946, warszawa 1948, 

s. 20. 
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Materia. ły te bvły przechow l 
J ywane w specja nie na ten cel przeznaczo-

nym magazynie40 • 

Własna prod ukcJ· a map a tak· · ks · · · · 
. , . ze coraz wię ze i hczmeJsze zapotrze-

~owama spow~owały szybki' rozwój całej siatki składnic, zakładów gra-

ficzny~h, punktow przerzutowych i kontaktowych, punktów ekspedycyj

n~ch ~tp. Powst~ł „cały syst~m, którego schemat organizacyjny przedsta
wiał się następująco: 

źródła zaopatrzenia w materiały kartograficzne _ zakłady graficz

ne - punkty przerzutowe - składnice - ekspedycja. 
4 • 

Ż r, ó d .ł a z a o ~ ia t r z e n i a w m a t e r i a ł y k a r t 0 gr a f i c z n e. 

Okresleme „materiały k.artograficzne" jest tu mało precyzyjne. w tym 

~rzypadku były to bowiem materiały dość 'różnorakie: gotowe matryce 

i czystorysy map, pochodzące z okresu przedwojennego, czystorysy map 

~ykonane P.rzez Referat Kartograficzny „Schroniska", zdjęcia fotogra
ficzne, a takze mapy. 

, ~atryce i satyny z okresu przedwojennego pochodziły głównie z trzech 
zrodeł: 

a/ z ·zabezpieczonych przez wigowców materiałów znajdujących się w 

d~ukar:iiach Wierzbickiego i Główczewskiego; 
b) z rozbitego we wrześniu 1939 r. pod Siedlcami transportu kolejo-

wegd WIG-u; . 

c) wynoszo~e z archiwum Kriegskarten- und Vermessungsamt War

schau, (mi~szcz~ce~o. s~ę w gmachu WIG-u) przez pracujących tam 

Polakow, Jak rowmez i niektórych Niemców41 • 

Czystorysy wykonane przez Referat Kartograficzny „Schroniska" -

~~ł~ to czystorysy map unacześnianych (np. mapa Warszawy w skali 

. : OOO), map nowych wykonanych przez w/w referat (plany miast 

i m.) . ?raz czystorysy ~ap w różnych skalach, przygotowanych do repro

d ukcJL Czystorysy kreslone były na papierze bądź na folii co znacznie 

upras~czało produkcję, gdyż eliminowiało konieczność robiecia zdjęć fo

tograficznych. Ze zdjęć fotograficznych map i szkiców korzystano bar

dzo rzadko, jedynie w wypadkach niemożliwości uzyskania oryginału. 
Z r:iap korzy~tano w tym wypadku również niechętnie, ponieważ ich 

obrobkia techmczn.a była bardzo uciążliwa, a jakość uzyskanych tą drogą 
ma~ .sł~ba. Techmkę tę stosowano jedynie wtedy, gdy brak czasu unie

mozhwiał kartograficzne przygotowanie reprodukcji42. 

: Na P°?stawie relacji płka M. Szumańskiego (11 III 1970, s. 12-13). ' 

W Knegskarten- und Vermessungsamt warsch · 

zajmujących się wynoszeniem materiałów karto ra~~!r:cowaŁo kilka grup konspiracyjnych 

B. Krassowski, Konsptracja w WIG-u WTK" 1974g Y h. Bliżej o pracy tych grup zob. 

" Na Od . 1 „ , nr 15, s. 8-9. 
P stawie relacji płka M. Szumańskiego (10 I 1970 s 6-17 

1967), mjra F. Nowiickiego (21 XI 1967) i innych. • · 1 ), mjra :r. Darka (17 XI 
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Z a k ł a d y g r a f i c z n e. Pracę zakładów graficznych omówiłem JUZ 

wcześniej, tu może jeszcze kilka uwag ogólnych. Zakłady graficzne 

„Schroniska" (nie licząc pierwszych, nieudanych prób z 1942 r.) praco

wały. od wiosny 1943 r. do lipca 1944 r. Ogólna liczba map przez nie 

wydanych trudna jęst dziś do ustalenia ze względu na brak jakichkol

wiek dokumentów oraz poważne różnice ~achodzące w relacjach. W przy

bliżeniu można przyjąć, że wydano: kilkanaście planów miast w skali 

1 : 25 OOO; tyleż arkuszy mapy szczegółowej, również w skali 1 : 25 OOO; 

co najmniej 80 godeł mapy taktycznej w skali 1 : 100 OOO oraz kilkia

naście godeł mapy operacyjnej w skali 1: 300 OOO : ·ogółem ponad 100 go

deł map i planów. Nakłady poszczególnych wydań wahały się od kilku

dziesięciu do kilkuset egzemplarzy, w wyjątkowych przypadkach prze

kraczały nawet 1000 egz.43 

P u n k t y p r z e r z u t o w e. Były one dwojakiego rodzaju: 

1) Dla materiałów kartograficznych wyniesionych ze składnic niemiec

kich lub opracowanych przez Referat Kartograficzny „Schroniska", prze

znaczonych do r~produkcji. Mieściły się one, m.in., przy ul. Chmielnej 49, 

w mieszkaniu Marii i Edwarda Karczmarków; w Al. Jerozolimskich 26, 

w Biurze Techniczno-Handlowym inż. Janisława Kamieńskiego. Mate

riały z tych punktów wędrowały zgodnie z przeznaczeniem do składnic 

map lub do zakładów reprodukcyjnych. 

2) Dla map wydrukowanych przez zakłady grafic~ne „Schroniska". 

Taki punkt, prowadzony przez Tadeusza Mrowca44, znajdował się przy 

ul. Żelaznej, w sklepie papierniczym. Z tego punktu mapy kierowane 

były do odpowiednich składnic. 

Prace związane z przerzutem były tak zorganizowane, aby materiały 

znajdowały się w punkcie stosunkowo krótko, a jednocześnie, by prze

kazujący nie stykał się z odbiorcą. 

Skład n i ce map. Wiosną 1944 r. „Schronisko" dysponowało 

8 składnicami map, rozmieszczonymi w różnych punktach Warszawy. 

N a ogół każda ze składnic przeznaczona była do przechowywania okreś

lonych matedałów, a zatem można powiedzieć, że istniała pewna ich · 

specjalizacja. 

" Przekazy źródłowe dotyczące liczby wydanych godeł i wysokości poszczególnych nakładów 

są bardzo różne; np. Potskie SUy Zbrojne (t. 3, s. 341) podają, że ogółem wydano 4 godła w 

skali · 1 : 25 ooo i ponad 80 godeł w skali l : 100 ooo, nic IU.e wspominając o planach miast i ma

pach topograficznych w innych skalach. W Zakładzie Zbiorów Kartografilcznych w Wars~awie 

znajduje się obecnie 6 godeł w skali 1: 25 OOO, 4 plany miast w tej samej skali, ponad 40 go

deł w skali 1 : 100 OOO oraz 2 ark. w skali 1 : 300 OOO. z relacji wYnika, że ponadto wydawane 

były mapy w skalach 1 : 200 OOO i 1 : 500 ooo, jednakże map w tych skalach nigdz.ie nie spotka

łem. 

" Pseudonim „Medyk" - żołnierz batalionu „Zośka". Zginął w czasie powstania, 21 września. 

20 - Rocznik Warszawski 

• 

\ I 
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Składnica nr 1, przy ul. Franciszkańskiej 15, mieściła się na drugim 
piętrze w skrytce wykonanej w ścianie ,pokoju. Powstała pod koniec 
1940 r., była obliczona na 20 OOO map. Znajdowały się w niej mapy topo
graficzne przeznaczone do realizacji zapotrzebowań oddziałów i okrę
gów AK. Została całkowicie zniszczona w wyniku bombardowania 
17 sierpni.Ja 1944 r. 

Składnica nr 2 była pierwszym magazynem map zorganizowanym 
przez komórkę geograficzną „Gozdawy" w 1940 r. Mieściła się przy 
ul. Chmielnej, w mieszkaniu prywatnym. Ze względu na niewielką po
jemność używana była bardzo rzadko. 

Składnica nr 3 - zorganizowana w 1943 r. przy ul. Chmielnej, zama
~kowana warsztatem stolarskim. Obliczona na przechowywanie ponad 
60 OOO map. Ze względu jednak na wilgoć niezbyt nadawała się do ma
gazynowania materiałów kartograficznych. W pierwszych miesiącach 
1944 r. z powodu awarii przewodów wodociągowych składnicę częściowo 
zalała woda. Zniajdujące się tam mapy przeniesiono do innych magazy
nów. Po usunięciu awarii składnica miała być reaktywowana, lecz prze
szkodził temu wybuch powstania. Przechowywano w niej mapy topo
graficzne .do realizacji zapotrzebowań okręgów i oddziałów AK. 

Składnica nr 4 - wybudowana i oddana do użytku we wrześniu 1943 r. 
przy ul. Krochmalnej, świetnie zamaskowana warsztatem stolarskim 
i niagazynem materiałów budowlanych Był to największy z magazynów 
„Schroniska". Przechowywano w nim około 80°/o wszystkich map, któ
rymi dysponowało Szefostwo Służby Geograficznej. Spełniała rolę cen
tralnej składnicy map, zaopatrując jednocześnie oddziały KG AK. Dzięki 
solidnemu wykonaniu okres powstania i systematycznego niszczenia 
Warszawy przetrwała bez strat. Odkryta przypadkowo pod koniec 
1945 r .. pr:Aez wiele tygodni dostarczała doskonałego papieru pakowego 
warszawskim sklepom i straganom. Interwencja wojska przerwała ten 
intratny interes. Jednak uratowane mapy stanowiły zaledwie niewielką 
część pierwotnych zasobów. Stąd też mapy wydane przez „Schronisko" 
należą dziś do wielkich rzadkości. 

Składnica nr 5 - na Starym Mieście, przy ul. Świętojańskiej, służyła 
za archiwum prac terenowych, kreślarskich, geologicznych i opracowań 
naukowych. W czasie powstania uległa zniszczeniu. 

Składnica nr 6 - w składzie nut w księgarni Gebethnera i Wolffa 
przy ul. Sienkiewicza róg Zgoda. Znajdowały się w niej materiały po
miarowe wykonane przed wojną, w czasie okupacji przez wojska oku
pacyjne, jak i własne, „Schroniska". Większość przechowywanych ma
teriałów uległa zniszczeniu podczas powstania. 

Składnica nr 7 - na Służewcu, przy ul. Wołodyjowskiego 7, w willi 
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kpt. Ę.'.azimierza Engwerta. Przechowywano w niej głównie matryce 
i yzystorysy kartograficzne, z któr~ch. większość pochodziła .z opi~ywa
nej powyżej akcji przeprowadzoneJ w10sną 1940 r. przez w1gowcow w 
drukarniach Wierzbickiego i Główczewskiego. Wszystkie matryce znaj
dujące się w tej składnicy przetrwały wojnę, a następnie zostały prze
kazane w 1945 r. nowo powstałemu Wojskowemu Instytutowi Geogra-
ficznemu. 

Składnica nr 8 - na Żoliborzu. Przechowywano w niej mapy pocho
dzenia obcego, obejmujące swym zasięgiem prawie cały obszar Europy. 
W czerwcu 1944 r. została wykryta przez Niemców; mapy uległy kon
fiskacie, a obsługujący składnicę pracownik został zamordowany. 

E ks pe dy c ja. Zaopatrywanie okręgów i oddziałów KG AK w ma
py odbywało się w sposób następujący: zapotrzebowania na mapy otrzy
mywano za pośrednictwem Kwatermistrzostwa KG AK wraz z wytycz
nymi dotyczącymi wielkości i liczby paczek, a czasem także sposobu pa
kowania. Tam również ustalano miejsce i czas przekazania map. W okreś
lonym terminie · przekazywano mapy ze składnic do punktu ekspedy
cyjnego, stamtąd zaś, po odpowiednim zapakowaniu, przerzucano mapy 
poprzez łączników na umówione miejsce, gdzie następowało przekazanie 
paczek. Transport do poszczególnych okręgów poza granice Warszawy 
nie należał do obowiązków „Schroniska''45

• 

W dniu wybuchu ·powstania personel „Schroniska" zebrał się przy 
ul. Chłodnej 20. Byli to: płk Mieczysław Szumański, kpt. Józef Darek; 
kpt. Franciszek Nowicki, kpt. Stefan Goszczyński46 , por. inż. Stanisław 
Twardowski, „Zawrat"47

, „Sulica"48 i jeszcze kilka osób, o których brak 
danych. Zespół podzielono na dwie grupy, z których mniejsza, w skła
dzie: kpt. Nowicki, kpt. Goszczyński i „Zawrat", została skierowana do 
składnicy przy ul. Franciszkańskiej 15; pozostali, pod dowództwem 
płka Szumańskiągo, po z:aopatrzeniu się w odpowiednie materiały karto
graficzne przebywali na ul. Chłodnej. 
Zadąniem obu grup było zaopatrywanie w mapy walczących oddzia-

łów. Grupa z ul. Franciszkańskiej pracowała do 17 sierpnia 1944 r., tzn. 
do momentu rozbicia magazynu przez niemieckie bomby. 

" Opracowałem na pOdstawie relacji: płka M. Szumańskiego (10 I 1970, s. 17-23), W. Błotnia
ka (13 x 1967), mjra J. Darka (17 XI 1967), J. Dorocińskiego (27 II 1970), L. Kurowskiego 
(21 IV 1968), mjra F. Nowickiego (21 XI 1967), s. Strzyżewskiego (11 Xll 1967), Cz. Smiecińskiego 
(10 x 1967 i 29 XI 1967) oraz N. Ziembińskiego (8 IX 1967 i 22 XI 1967). 

M Oficer przedwojennego WIG-u - kierownik Referatu Rachunkowo-Budżetowego WIG 
w latach 1932-1939. Pseudonim „Stefan II". 

u Geolog, pracownik naukowy PIG-u, w niektórych relacjach utożsamiany z „Goliatem". 
Na2:wiska nie zdołałem ustalić. „ z niektórych relacji wynika, że był oficerem wYWiadu AK. Nazwiska nie zdołałem ustalić. 
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Grupę główną, płka Szumańskiego, po pierwszych dniach powstanil 
przeniesiono na ul. Sienną 43 wraz z posiadanymi materiałami karto
graficznymi, pod koniec sierpnia - na ul. Szczyglą 5, stamtąd zaś m 
Mokotowską 50, gdzie nastąpiło rozwiązanie grupy jako wydzielonegc 

I oddziału AK, a poszczególni jej członkowie zostali przydzieleni do róż 
nych oddziałów Armii Krajowej 49

• 

~~~~~~~~~~ł· 
"'Dzieje „Schroniska" w okresie pows,tania warszawskiego opracowałem na podstaWie re• 

lacji mjra F. Nowickiego i m.jra J. D~rka . 
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