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Powstanie Warszawskie
63 dni, 63 lata...

Warszawa, lipiec 2007 roku

Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej

Pos∏anie do czasopisma „Kombatant”
poÊwi´conego 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
˚o∏nierze Powstania Warszawskiego!
Szanowni Paƒstwo!
Mijajà 63 lata od wybuchu Powstania
Warszawskiego – trwajàcej 63 dni bohaterskiej walki mieszkaƒców stolicy.
W tym roku, dzi´ki szczególnemu zbiegowi okolicznoÊci, owe liczby przykuwajà naszà uwag´ i sk∏aniajà do zadumy.
Grecki poeta napisa∏ „Dla niektórych ludzi przychodzi taka godzina, kiedy muszà wypowiedzieç wielkie Tak albo wielkie Nie”. Warszawscy Powstaƒcy
– polscy ˝o∏nierze, ludnoÊç cywilna
Warszawy, opiewani w piosenkach
ch∏opcy i dziewcz´ta, cz´sto tylko po
skróconym szkoleniu konspiracyjnym,
s∏abo uzbrojeni, niemal ca∏kowicie
opuszczeni przez sojuszników, mieli odwag´ przez bolesne 63 dni powtarzaç
„nie” w p∏onàcej Warszawie, walczàc
przeciwko bezwzgl´dnemu wrogowi.
W naszych dziejach bywa∏y ju˝ bitwy,
które okreÊlano mianem „polskie Termopile”. W∏aÊnie to okreÊlenie przychodzi na myÊl, gdy patrz´ na fotografie
zgliszcz ulic i placów Warszawy, kiedy
s∏ucham opowieÊci Powstaƒców o m´stwie i wytrwa∏oÊci ich poleg∏ych towarzyszy broni. Wed∏ug legendy owych
trzystu Spartan pod wodzà Leonidasa
wybra∏o raczej Êmierç w walce, ni˝ uleg∏oÊç wobec najeêdêcy. Dzisiaj nie myÊlimy o nich jako o przegranych. Stawiamy za wzór bohaterstwa i wiernoÊci

idea∏om. Jestem przekonany, ˝e heroiczne zmagania powstaƒcze z sierpnia
i wrzeÊnia 1944 roku znalaz∏y swoje
trwa∏e miejsce w historii przede wszystkim jako wielki triumf goràcego patriotyzmu, odwagi i niez∏omnego ducha Polaków. Polaków, którzy walczà, poniewa˝ cenià wolnoÊç, godnoÊç i niezale˝noÊç; poniewa˝ czujà si´ ludêmi wolnymi, którzy nie milknà pod obcà w∏adzà.
Rocznica wybuchu Powstania sk∏ania
tak˝e do refleksji nad wspó∏czesnoÊcià,
nad cià˝àcym na naszym pokoleniu
obowiàzkiem zachowania pami´ci
o tamtych wydarzeniach, obowiàzkiem
uczczenia bohaterskich ˝o∏nierzy Polski
Walczàcej, oddania im sprawiedliwoÊci.
Po dziesi´cioleciach niczym nie usprawiedliwionych zaniedbaƒ, cz´sto w obliczu niewiedzy, z jakà mamy do czynienia równie˝ wÊród Êrodowisk naukowych i politycznych za granicà – podj´ty zosta∏ wysi∏ek przywracania prawdy
i pami´ci o naszej przesz∏oÊci.
To sprawa ogromnej wagi i odpowiedzialnoÊci, odpowiedzialnoÊci wobec
Was, Powstaƒców i wobec wszystkich
Polaków, wobec historii.
Uda∏o si´ odbudowaç zrównanà z ziemià Warszaw´. Teraz przyszed∏ czas na
odbudow´ owego prawdziwie wolnego
i niez∏omnego ducha Rzeczypospolitej –
tej Rzeczypospolitej, która na poczàtku
ubieg∏ego wieku zrodzi∏a i wychowa∏a

tylu wiernych synów i córek, tylu wspania∏ych obroƒców. Mamy prawo byç
dumni z naszej postawy w czasie wojny.
Postawy, za którà miliony obywateli zap∏aci∏y cen´ najwy˝szà – ˝ycia...
Przekazywanie rzetelnej wiedzy o Powstaniu, o roli Polski i Polaków w II
wojnie Êwiatowej i w pokonaniu komunizmu, wiedzy o Waszej, Szanowni Paƒstwo, postawie i czynach, ju˝ wydaje
owoce: porusza i inspiruje coraz wi´cej
m∏odych ludzi, coraz liczniejszych polskich i zagranicznych pisarzy i publicystów. Dzi´ki ich zaanga˝owaniu w dalsze uprzyst´pnianie owej wiedzy, w jej
porzàdkowanie istnieje pami´ç. „Narody tracàc pami´ç, tracà dusze”. Trzeba
wi´c t´ pami´ç piel´gnowaç i troszczyç
si´ o jej trwanie.
Jako Prezydent Rzeczypospolitej b´d´ wspiera∏ ten proces. Ka˝de nasze
dzia∏anie b´dzie choçby cz´Êciowà sp∏atà tego olbrzymiego d∏ugu, jaki Polacy
majà wobec Was, Powstaƒców Warszawskich.
Prosz´ wszystkich Paƒstwa o przyj´cie serdecznych ˝yczeƒ wszelkiej osobistej pomyÊlnoÊci oraz d∏ugich lat ˝ycia
w zdrowiu i poczuciu satysfakcji, ˝e
Paƒstwa poÊwi´cenie i ofiara nie okaza∏y si´ daremne.
¸àcz´ wyrazy szacunku,
LECH KACZY¡SKI

„Powstaniec to ktoÊ,
kto stoi ty∏em do ekspozycji muzealnej
a przodem do zwiedzajàcych”
Rozmowa z Janem O∏dakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego
REDAKCJA „KOMBATANTA”: Jaka wizja historii Polski (a w niej Powstania
Warszawskiego) przyÊwieca∏a twórcom
Muzeum?
JAN O¸DAKOWSKI: ChcieliÊmy
odejÊç od wizji Polski cierpi´tniczej, od j´zyka martyrologii, od wizji Polski jako
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„Chrystusa Narodów” – wizji póênego romantyzmu. W Powstaniu o co innego chodzi∏o. Po∏o˝yliÊmy nacisk na s∏owo „wolnoÊç”, bo gdy prosiliÊmy powstaƒców, by
powiedzieli, co wówczas myÊleli, nikt nie
uwa˝a∏ Powstania za niepotrzebne. WczeÊniej w pokazywaniu Powstania obowiàz-

Na ok∏adce: Fragment inscenizacji walk Powstania Warszawskiego
Fot. Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego

kowe by∏y ruiny murów, zgliszcza – a my
chcieliÊmy pokazaç m∏odych ludzi, którzy
zostali ˝o∏nierzami troch´ z musu dziejowego, troch´ z przypadku. Nie by∏o innej
mo˝liwoÊci sprzeciwienia si´ totalitaryzmowi. Wiadomo, ˝e w wolnej Polsce oni
wszyscy nie chcieli byç ˝o∏nierzami –
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Fot. Archiwum MPW
Budynek Muzeum Powstania Warszawskiego
przy ul. Gzrzybowskiej

Fot. J. Sielicka

– Zdarza si´, ˝e powstanie sierpniowe
mylone jest z powstaniem w getcie warszawskim. Czy Muzeum podejmuje dzia∏ania, których rezultatem b´dzie zmiana wyra˝anej w ten sposób ignorancji?
– Wi´kszoÊç mylnych opinii pochodzi
z zagranicy i dla niej sà prowadzone nasze
dzia∏ania. Zale˝y nam te˝ na wspó∏pracy
z osobami wp∏ywowymi w swoich Êrodowiskach. Uda∏o nam si´ zaprosiç wielu historyków, autorów piszàcych o Polsce. Planujemy – wspólnie z Muzeum Historii ˚ydów
Polskich – stworzyç wystaw´, która b´dzie
pokazywana w Stanach Zjednoczonych,
Warszawie i Londynie zatytuowanà „Warszawa – miasto dwóch powstaƒ”. Chcemy
pokazywaç, ˝e to sà dwa ró˝ne powstania,
˝e Warszawa jest równie dumna z tych
dwóch zrywów o tak ró˝nych przecie˝ wymiarach. Powstanie w Getcie by∏o wyrazem
sprzeciwu, przy ÊwiadomoÊci, ˝e nie ma si´
szans – wyborem godnej Êmierci. Czym innym by∏o Powstanie Warszawskie.
– Czy koordynacja dzia∏aƒ stosownych
w∏adz odpowiedzialnych za kszta∏t obecnoÊci Polski, a wi´c i Powstania Warszawskiego w historii i ÊwiadomoÊci innych narodów
jest dostateczna i skuteczna?
– ZadbaliÊmy, aby wystawy dotyczàce Powstania odbywa∏y si´ w ró˝nych miejscach na
Êwiecie, np. w ambasadach. Dobrze wpisaliÊmy si´ równie˝ w kalendarz wizyt
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wa˝ne wizyty osób przyje˝d˝ajàcych do Polski
odbywajà si´ m.in. u nas, w Muzeum. By∏o
ju˝ kilkaset oficjalnych wizyt – g∏ów paƒstw,
ministrów. KiedyÊ nawet ˚andarmeria Wojskowa poprosi∏a o mo˝liwoÊç oprowadzenia
jakiegoÊ ich wa˝nego anonimowego goÊcia,
przyjecha∏o ponad dwadzieÊcia samochodów
wojskowych, grupka osób zwiedzi∏a Muzeum. Dopiero po ich odjeêdzie okaza∏o si´,
˝e goÊciliÊmy szefa Mossadu.
– Czy cz´Êç muzealno–wystawiennicza
jest ju˝ ukoƒczonym projektem? W jakim
stopniu Muzeum wzbogaci∏o si´ o nieznane wczeÊniej elementy? Z jakich nowych
technologii korzysta?
– To jest proces ciàg∏y. Niedawno otworzyliÊmy ekspozycj´ pod nazwà „Niemcy
w Warszawie”. Ca∏y czas badamy oczekiwania i wra˝enia widzów, to by∏ ich
postulat. Nigdy nie b´dzie to jednak projekt skoƒczony, równie˝ dlatego, ˝e szybko
starzejà si´ technologie, które stosujemy.
ZaczynaliÊmy na odtwarzaczach mechanicznych DVD jako êródle dêwi´ku i obra-

Jan O∏dakowski, dyrektor Muzeum Powstania
Warszawskiego

zu, teraz sà ju˝ odtwarzacze cyfrowe
o znacznie d∏u˝szej ˝ywotnoÊci. Cz´Êcià
ekspozycji kieruje oczywiÊcie komputer,
ale cz´Êç jest te˝ tradycyjnie samodzielna.
Na zewnàtrz jest ten sam efekt, ale technologia jest nieustannie zmieniana.
– Powstanie Warszawskie by∏o najbardziej dramatycznym i widocznym elementem istnienia i dzia∏ania Polskiego Paƒstwa Podziemnego – fenomenu jak˝e odleg∏ego od stereotypu Polaka spalajàcego si´
s∏omianym ogniem. Czy znajduje to nale˝ne miejsce w ekspozycji muzealnej?
– SkupiliÊmy si´, co zrozumia∏e, na Powstaniu Warszawskim. Sà oczywiÊcie odniesienia do Polskiego Paƒstwa Podziemnego. ˚eby zwiedziç ekspozycj´ w pó∏torej
godziny, musieliÊmy i tak „Êcisnàç” materia∏, nawet histori´ samego Powstania.

Fot. Archiwum MPW

chcieli byç architektami, prawnikami, pisarzami, lekarzami. Takie by∏y ich marzenia.
Zale˝a∏o nam w tym kontekÊcie na odejÊciu od sformu∏owaƒ typu: „zryw narodowo–wyzwoleƒczy”, odejÊciu od zniszczenia
miasta jako istoty przekazu wizualnego.
Dlatego ikonà naszych dzia∏aƒ jest zdj´cie
Eugeniusza Lokajskiego – stojàcego w he∏mie, ale i z wychudzonym kotkiem. On jest
tam ˝o∏nierzem, ale takim nie do koƒca. Tak
w∏aÊnie staraliÊmy si´ zmieniç t´ opowieÊç.
MówiliÊmy i mówimy o bohaterach, o bohaterstwie, o wolnoÊci, Êmierci i zniszczeniu.
Akcentujemy szczególnie, ˝e Warszawa zosta∏a zniszczona w wyniku totalitarnego ludobójstwa. Konsekwencjà rozkazu Hitlera
o zniszczeniu Warszawy by∏o to, ˝e pierwszy
raz od 1942 r. pojawi∏y si´ w ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej pora˝ajàce liczby – dziesi´ciu tysi´cy zabitych dziennie, znane wczeÊniej
chyba tylko z Treblinki. A póêniej jeszcze
wysadzanie miasta, absurdalne z militarnego punktu widzenia, bo póêniej si´ z niej wycofano, nie próbujàc walczyç w ruinach.
Mówimy wi´c wr´cz o pewnej „in˝ynierii totalitarnego zniszczenia”.
– Jakie jest miejsce Muzeum Powstania
Warszawskiego w realizacji polityki historycznej i nauczaniu o powstaniu?
– Dla nas polityka historyczna jest w pewnym sensie poj´ciem zamkni´tym – dotyczy
w naszym przypadku konkretnego wydarzenia. Nie bierzemy odpowiedzialnoÊci za
wszystkie inne postulaty, na przyk∏ad Ministerstwa Kultury. Mamy do czynienia z pewnym efektem socjologicznym, fenomenem,
zainteresowaniem m∏odzie˝y. Z naszego
punktu widzenia nie robimy ju˝ polityki historycznej. ZrobiliÊmy jà raz, wysz∏a dobrze,
naÊladowców faktycznych na razie prawie
nie ma, deklaratywnych jest ca∏a masa.
W trosce o obecnoÊç w programach
szkolnych wspó∏pracowaliÊmy z Centralnym OÊrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, gdy kierowa∏ nim Miros∏aw Sielatycki,
w budowaniu elementów programu innego
nauczania o Powstaniu. OpublikowaliÊmy
„Teki edukacyjne”, wydajemy scenariusze
lekcji o II wojnie Êwiatowej, o Powstaniu
Warszawskim, robimy te˝ we wspó∏pracy
z CODN szkolenia nauczycieli.
Wspó∏pracujemy te˝ z Departamentem
Wychowania i Promocji ObronnoÊci Ministerstwa Obrony Narodowej nad zaj´ciami
dla wojskowych i kadry wychowawczej,
materia∏ami dla kadry wychowawców – jak
uczyç ˝o∏nierzy o II wojnie Êwiatowej.

Dzwon przy Murze Pami´ci Muzeum Powstania Warszawskiego
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Wpisy do ksi´gi
pamiàtkowej Muzeum
Powstania Warszawskiego
prze˝y∏am powstanie warszawskie przy ul.
Paƒskiej 103
prze˝y∏am – jestem tu dziÊ – (...)
Alina Staniszewska
03.10.2004 r.
***
Dzi´kuj´ Polakom za uwag´ i mi∏oÊç do
kraju.
María Villanueva (Hiszpania)
3 X 2004 r.
***
Kolejna wizyta – trzecia to kolejne fazy
budowy Muzeum Powstania wzbudzajà
wdzi´cznoÊç za ten pomnik s∏u˝by Polsce
i ofiary na rzecz wolnoÊci i niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej.
Ryszard Kaczorowski
27 X 2004 r.
***
Nie jest mojà winà, ani te˝ mojà zas∏ugà,
˝e los temu miastu w sam Êrodek lata
wpisa∏ warszawskie Âwi´to Zmar∏ych 63
dni beznadziejnej walki i rozpaczy.
Kimkolwiek jesteÊ! Staƒ i pos∏uchaj niech
dêwi´k ten b´dzie echem twojego sumienia.
Mieczys∏aw Janiszewski
28 X 2004 r.
***
Jestem (...) ˝ywym Êwiadkiem wojny i Powstania Warszawskiego, nie mam grobu
rodziców, opiekowa∏ si´ mnà Polski Czerwony Krzy˝, po wojnie wróci∏am na warszawskie gruzy i do tej pory mieszkam
w kochanej Warszawie do dnia zwiedzania 29 X 2004 r.
Z wielkim bólem i ze ∏zami w oczach
opuszczam to miejsce. Pozostanie i gwizd
nalotów do koƒca ˝ycia.
J. St´piƒska
***
Dzi´kujemy organizatorom tego wyjàtkowego i tak d∏ugo oczekiwanego Muzeum.
Dzi´kujemy za g∏´bokie prze˝ycia duchowe i wspania∏à lekcj´ patriotyzmu, tak
bardzo potrzebnego wspó∏czesnemu pokoleniu Polaków.
Musimy ich godnie zastàpiç.
Harcerze z drugiej Bielskiej Dru˝yny im.
Bohaterów Kamieni na Szaniec
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W ekspozycji znajduje si´ 15 tysi´cy stron
tekstu, który mo˝na uaktywniç. MusieliÊmy odwo∏ywaç si´ g∏ownie do m∏odego
widza, u∏o˝yç t´ przestrzeƒ muzealnà na
odpowiednim dla niego poziomie, dost´pnym dla jego wyobraêni, jak gr´ komputerowà. Rozwiàzania przyj´te w ekspozycji, np. otwierajàce si´ w Êcianach „szufladki” z tekstem, sà wzorowane na rzeczywistoÊci wirtualnej gier komputerowych – przestrzeni, w której bohater musi coÊ odnaleêç, coÊ zauwa˝yç. PytaliÊmy
psychologów dzieci´cych, czym m∏odych
ludzi mo˝na zainteresowaç, czym wzruszyç. Jest to wi´c – w sensie zasady dzia∏ania – rzeczywistoÊç im znana. Trzeba
pomyszkowaç, coÊ odkryç, znaleêç jakieÊ
informacje.
– Ale karabiny nie strzelajà, jak w grach
komputerowych, czy tak?
– Karabiny – nie. To Êwiadomy wybór.
W kulturze europejskiej, inaczej ni˝ np.
w USA, taki gest strzelania jest jednak
zbyt brutalny. Mo˝na dotknàç karabinu,
ale on jest przymocowany do pod∏o˝a, nie
mo˝na z niego celowaç.
– Czy ta nowoczesnoÊç podoba si´ równie˝ ludziom starszym, uczestnikom Powstania?
– Mamy tu takà ˝artobliwà definicj´,
kim jest powstaniec w Muzeum Powstania
Warszawskiego. To mianowicie ktoÊ, kto
stoi ty∏em do ekspozycji, a przodem do
zwiedzajàcych. Poniewa˝ on to ju˝ wszystko widzia∏ sto razy, a jedynà rzeczà, która
go interesuje jest to, jak na to zareagujà
m∏odzi ludzie. Bo przez 50 lat czegoÊ takiego nie móg∏ zobaczyç i doÊwiadczyç –
choç by∏y przecie˝ odczyty w szko∏ach, ale
on czu∏ si´ jak skr´powany w zamkni´tym
obszarze niezale˝nych od prawdy interesów politycznych.
Powstaƒcy mówià nam czasem, ˝e nie
rozumiejà do koƒca tej ekspozycji. Cieszà
si´ jednak, ˝e przychodzà jà oglàdaç m∏odzi ludzie, ˝e to dzia∏a, a legenda powstaƒcza ˝yje. Chodzi∏o nam, by budujàc Muzeum nikogo ze starszych osób nie uraziç,
a równoczeÊnie by by∏o zrozumia∏e i dost´pne dla m∏odego widza. Powstaƒcom
pokazaliÊmy Muzeum dopiero po jego
otwarciu i myÊl´, ˝e wybaczyli nam pewne
skróty, czy te˝ to, co przez nowoczesnà
form´ mog∏o byç dla nich niezrozumia∏e,
czy w jakimÊ sensie agresywne – dêwi´ki,
migajàce obrazy, przez które mo˝e trudno
si´ skupiç.

Uwa˝am natomiast, ˝e powinno powstaç
oddzielne Muzeum Armii Krajowej. Teraz
widaç, ˝e takiego muzeum brakuje. Ale gdy
zaczynaliÊmy budowanie naszego Muzeum,
chodzi∏o przede wszystkim o wype∏nienie
znaczàcej luki, pustki niezagospodarowanej
w PRL. To prawda, ˝e przys∏aniamy naszà
opowieÊcià opowieÊç o Armii Krajowej
i Polskim Paƒstwie Podziemnym. Ale sà ju˝
przecie˝ pomys∏y na oddzielne upami´tnienie tych wa˝nych elementów polskiej walki
w czasie II wojny Êwiatowej.
– Czy czynione sà starania o udost´pnienie archiwaliów rosyjskich. W jaki sposób
uzupe∏ni∏yby one ekspozycj´ muzealnà?
– By∏oby to zapewne bardzo ciekawe dla
historyków, choç Muzeum, ze wzgl´du na
jego formu∏´, uzupe∏ni∏oby w niewielkim
stopniu. By∏oby to wa˝ne dla opinii publicznej. Ale czy mo˝na si´ tego spodziewaç?
Wiadomo np., ˝e Niemcy bombardowali
Warszaw´ podczas Powstania. Odkryto, ˝e
jedynie szeÊç „sztukasów” (póêniej pi´ç, bo
jednego stràcili powstaƒcy) krà˝y∏o codziennie z podpi´tymi bombami mi´dzy
Boernerowem a Ok´ciem ze sporà cz´stotliwoÊcià bombardujàc miasto, pewnego
dnia podobno a˝ 132 razy. Gdyby mia∏a
miejsce minimalna choçby os∏ona radziecka, zniszczeƒ miasta by∏oby o wiele mniej.
By∏o to jednak wszystko wynikiem decyzji
politycznych, rozkazów o braku jakiejkolwiek reakcji wojskowej akurat w tym miejscu. Ich ujawnienie dla opinii publicznej by∏oby zerwaniem z dotychczasowà praktykà.
W tej sytuacji interpretacja ich nieudostepniania jest znaczàca i jednoznaczna.
– Gromadzone relacje uczestników Powstania sà szansà na dope∏nienie êróde∏ o
jego przebiegu i ˝yciu codziennym walczàcej stolicy. Pochodzà od ludzi wówczas
m∏odych i bardzo m∏odych, o relatywnie
ma∏ym doÊwiadczeniu ˝yciowym, powstajà
zaÊ po latach od wydarzeƒ, których dotyczà. Jaka jest ich wartoÊç historyczna? Czy
relacje uczestników dotyczà te˝ ich dalszych losów w PRL?
– To jest wa˝ne Êwiadectwo epoki, innego nie mamy. GdybyÊmy zacz´li spisywaç
i nagrywaç powstaƒców kilkadziesiàt lat temu, relacje te by∏yby oczywiÊcie inne. Na
emigracji prof. Janusz Zawodny nagrywa∏
rozmowy z dowódcami Powstania. Tu,
w Warszawie z powodów politycznych nie
by∏o to mo˝liwe. Dokumentowanie powstaƒców rozpocz´liÊmy natychmiast, gdy
tylko powsta∏ projekt i koncepcja Muzeum.
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– Bohaterowie Powstania to ju˝ przesz∏oÊç. Pozostaje pami´ç o nich. Jaka jest,
Pana zdanien, przysz∏oÊç organizacji skupiajàcych uczestników Powstania?
– Istniejà ró˝ne, choç niewykluczajàce
si´ drogi: tworzenie organizacji pami´ci
poszczególnych grup powstaƒczych – cz´Êç
Êrodowisk posz∏a ju˝ tà drogà. Druga droga to wspó∏praca z harcerzami, organizacjami m∏odzie˝owymi, zajmujàcymi si´
dziedzictwem, pami´cià, s∏u˝bà spo∏ecznà.
Mo˝na te˝ czyniç spadkobiercami i uwa˝aç za nich póêniejszych kombatantów,
czyli ludzi „SolidarnoÊci”, którzy niejednokrotnie ideowo powo∏ywali si´ w swojej
bezkrwawej ju˝ dzia∏alnoÊci na tradycje

walki ich rodziców czy dziadków. Ale
o tym muszà zdecydowaç same Êrodowiska.
– Wa˝ne nazwiska w historiografii Powstania to m.in. Kirchmayer, Borkiewicz,
Zawodny, Ciechanowski, ostatnio Davies.
Kto przejmie pa∏eczk´, czy planujecie teraz nowe opracowania i projekty dotyczàce tej tematyki?
– Chcemy opracowaç z p∏k. Krzysztofem Komorowskim du˝y projekt monograficzny historii Powstania Warszawskiego,
przygotowujemy te˝ wielki biograficzny
s∏ownik uczestników Powstania. To jednak
pomys∏y do realizacji w d∏u˝szej perspektywie.

Wystàpienie Jana Nowaka–Jezioraƒskiego
na uroczystoÊci otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego
31 lipca 2004 r.

Drodzy Paƒstwo,

Czuj´ si´ naprawd´ szcz´Êliwy, ˝e mog´
dziÊ tu, w wolnej Warszawie wziàç udzia∏
w tej uroczystoÊci która przywraca w∏aÊciwà rang´ jednemu z najwi´kszych wydarzeƒ w naszej historii.
Nale˝´ do tych, na pewno nielicznych
jeszcze ˝yjàcych, którzy 60 lat temu prze˝yli ten dzieƒ jako uczestnicy i Êwiadkowie
najwi´kszego wydarzenia czasów mego
pokolenia, jakim by∏ wybuch Powstania
Warszawskiego. 63 dni póêniej, w dniu kapitulacji oboje z nie˝yjàcà ju˝ dziÊ mojà ˝onà, ∏àczniczkà Gretà, na rozkaz dowódcy
AK opuszczaliÊmy stolic´ z zadaniem dotarcia do polskiego Londynu w tym najsmutniejszym ze wszystkich smutnych dni.
2 paêdziernika 1944 r., kiedy przekraczaliÊmy barykad´ na rogu Âniadeckich,
mog∏o si´ wydawaç, ˝e Polska zsun´∏a si´
na samo dno swoich nieszcz´Êç. Zamiast
upragnionego
wyzwolenia
– zamiana jednego zniewolenia na drugie.
W miejsce hitlerowskich koncentratów –
perspektywa sowieckich ∏agrów i deportacji. Tak nam si´ to wówczas wydawa∏o. Takie obawy towarzyszy∏y myÊlom o przysz∏oÊci.
Zrujnowany, obdarty przez okupantów
kraj, a nade wszystko ta zrujnowana, skazana przez Hitlera na Êmierç, bezludna
stolica. Systematycznie dzieƒ w dzieƒ
Niemcy wysadzali w powietrze po kilkadziesiàt domów. IloÊç ocala∏ych budowli
szacowana ju˝ nie na tysiàce, ale na setki.
By∏o to miasto zgliszcz i min, poprzecinane
wàwozami, które by∏y niegdyÊ ulicami. I oto
dziÊ, po 60 latach Warszawa, która prze˝y∏a
cud swego zmartwychwstania i zosta∏a odbudowana, jest znów stolicà t´tniàcà ˝y-
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***
Nie by∏am psychicznie przygotowana na
to, co tu zobacz´. Nie ˝ycz´ nikomu
prze˝ycia takiej gehenny. Na pewno tu
wróc´.
Paulina Szumowa
31.10.2004 r.
***
Prze˝y∏am trzy wojny i powstanie, by∏am
w Niemczech na robotach,
mam teraz 93 lata i ciesz´ si´ z tego pi´knego muzeum
Zofia Âwigost
31.10.2004 r.
***
Za poleg∏ego na Sadybie
Wojciecha Tomaszewskiego,
ps. „Lis”
Maciej Tomaszewski,
brat z „Chrobrego II”
***
W imieniu „niedobitków” DYSK–u wyrazy wdzi´cznoÊci za utrwalenie pami´ci
tych tragicznych i wspania∏ych chwil.
Jadwiga Podryga∏∏o
˝o∏nierz Dysku KEDYW KG AK
***
Dzi´kujemy Panie Prezydencie Warszawy
za Muzeum Powstania Warszawskiego
Irena ChruÊciel
***

Jan Nowak–Jezioraƒski w swoim domu przy
ul. Czerniakowskiej 178a (Warszawa,
1 kwietnia 2003 r.) Fot. Mariusz Kubik

ciem i energià, stolicà zwróconà ku przysz∏oÊci, ale pami´tajàcà o swej przesz∏oÊci,
przywracajàcà z pietyzmem swoje doszcz´tnie zniszczone zabytki. Mamy prawo powiedzieç, ˝e Warszawa powsta∏a ze zgliszcz,
jak feniks z popio∏ów, dzi´ki swoim mieszkaƒcom, którzy na wieÊç o tym, ˝e nie ma
ju˝ Niemców, spontanicznie, bez ˝adnej decyzji, ˝adnych odezw, apeli i propagandy,
powracali masowo w Êrodku surowej zimy
tam, gdzie by∏ g∏ód, nie by∏o wody, nie by∏o
opa∏u, nie by∏o gazu, nie by∏o elektrycznoÊci, by ciep∏em w∏asnych cia∏ wlaç ˝ycie
w swoje zniszczone miasto i ten heroizm
warszawiaków sprawi∏, ˝e mo˝emy dziÊ obchodziç rocznic´ Powstania w tej odbudowanej, t´tniàcej ˝yciem Warszawie.
JAN NOWAK – JEZIORA¡SKI
(1914–2005)

G∏´boko wzruszony gratuluj´ z ca∏ego
serca wspania∏ej koncepcji Muzeum, nies∏ychanie nowoczesnej, zgodnej ze wspó∏czesnymi tendencjami odbioru audio–wizualnego. Wierz´, ˝e nast´pne pokolenia
nie tylko zrozumiejà g∏´bokà wartoÊç
walki o najwy˝sze wartoÊci, ale te˝ b´dà
chcia∏y je wprowadziç w ˝ycie – miejmy
nadziej´ pokojowà drogà. Serdeczne
dzi´ki.
Witold Kie˝un, ppor. AK „Wypad”
O. S. Gustaw HarnaÊ
Danuta Kie˝un, san. „Jola”
komp. „Anna”, bat. „Gustaw”
***
Serdecznie dzi´kuj´ p. Prezydentowi Miasta Warszawa za pami´ç o nas i udost´pnienie ponownego prze˝ycia tamtych czasów. ˚ycz´ dla przysz∏ych pokoleƒ, aby
zrozumieli nasze oddanie dla kraju.
D. Szlachetko ps. „Wira”,
uczestniczka Powstania Warszawskiego
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Ja przecie˝ to wszystko wiedzia∏am,
od dawna wiedzia∏am. A jednak w´druj´ dziÊ po Warszawie i p∏acz´,
wcià˝ p∏acz´. Równie˝ w tym miejscu
nowe strugi ∏ez, których nie sposób
powstrzymaç. Nie znajduj´ s∏ów
– ka˝de b´dzie banalne. Fala bohaterstwa, heroizmu... Ogrom bólu,
cierpienia... Nigdy wi´cej!
El˝bieta Bugajna, Kraków
01.08.2004 r.
***
Zwiedzenie tego Muzeum jest wielkim dniem w moim ˝yciu. Nigdy nie
marzy∏em, ˝e to wielkie wydarzenie,
szczytowe w moich doÊwiadczeniach,
zostanie uczczone w sposób tak pi´kny i pomys∏owy. Ile˝ tu wyobraêni
i pomys∏ów, a przede wszystkim pietyzmu. Inicjatorom i realizatorom
czeÊç i chwa∏a. UczyniliÊcie Stolic´
bogatszà.
Jan Nowak – Jezioraƒski
21.10.2004 r.
***
(...) Kto mnie z g∏ebi Êwitu wo∏a
ju˝ od godziny albo dwóch (...)
(...) Czy to rozpaczy g∏os anio∏a
z podziemia roztrzaskiwanych
krucht (...)
SzliÊmy na pomoc Walczàcej Stolicy
szli nasi dowódcy – a przed nami
Niemcy a z boku Bolszewicy (...)
walki, potyczki, przedzieranie si´
przez lasy kielecczyzny...
wysi∏ek nadaremny, cele nieosiàgni´te
plut. podchorà˝y
LONGINUS
Radomski 72 pp AK

Historia pewnego muzeum
istoria budowy Muzeum Powstania Warszawskiego przeplata si´
z historià Polski po II wojnie
Êwiatowej. Sama w sobie zaÊ jest ciekawym
tematem do studiów nad stosunkiem Polaków do ich w∏asnej tradycji i historii.
Przez wiele lat powo∏anie Muzeum Powstania Warszawskiego by∏o – ze wzgl´dów
politycznych – niemo˝liwe. O koniecznoÊci
utworzenia go mówiono ju˝ w 1945 r.,
a tak˝e w roku 1956, w okresie odwil˝y popaêdziernikowej. Pierwsze konkretne dzia∏ania w tej sprawie podj´to jednak dopiero
w roku 1981. Powsta∏ wówczas Spo∏eczny
Komitet Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, w którego sk∏ad weszli przedstawiciele NSZZ „SolidarnoÊç” oraz Êrodowisk niezale˝nych, m.in. profesorowie
Henryk Samsonowicz i Aleksander Gieysztor. Komitet rozpoczà∏ publicznà zbiórk´
pamiàtek powstaƒczych, zabiegajàc równoczeÊnie o stworzenie Muzeum.
W 1983 r. zarzàdzajàcy Warszawà komisarz gen. Mieczys∏aw D´bicki powo∏a∏
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy
oddzia∏, którego zadaniem by∏o przygotowanie nowego muzeum do otwarcia,
a zw∏aszcza zbieranie pamiàtek z Powstania Warszawskiego. W ciàgu kilkunastu lat
zebrano ich oko∏o dwunastu tysi´cy. Nast´pnym krokiem by∏o og∏oszenie w 1986 r.
konkursu na projekt architektoniczny Muzeum Powstania Warszawskiego w historycznym gmachu Banku Polskiego przy
ul. Bielaƒskiej w Warszawie.
Po odzyskaniu przez Polsk´ wolnoÊci
w 1989 r. w∏adze stolicy powróci∏y do idei
budowy Muzeum przy Bielaƒskiej. W 1994 r.
prezydent Warszawy Marcin Âwi´cicki
wmurowa∏ nawet kamieƒ w´gielny. Z czasem okaza∏o si´ jednak, ˝e stworzenie Muzeum w tym miejscu nie jest mo˝liwe.

H

***
Nie ma takiego muzeum na ca∏ym
ogromnym Êwiecie, które napisane
zosta∏o samym sercem... Sercem Polski... I nie tylko Polski tej, która by∏a, ale i tej, która jest w naszych sercach dzisiejszej, najlepszej m∏odzie˝y. Niech Pan Bóg – Wielki i Nieznajomy – pob∏ogos∏awi wszystkim, którzy si´ do tego dzia∏a przyczynili
i czynià to codziennie.
Wis∏awa Sk∏odowska,
Kedyw AK, sanitariuszka
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Muzeum w 60. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego
W 2002 r. nowo wybrany prezydent
Warszawy Lech Kaczyƒski postanowi∏
urzeczywistnieniem idei Muzeum uczciç
szeÊçdziesiàtà rocznic´ wybuchu Powstania. W lipcu 2003 r. przeznaczy∏ na jego
siedzib´ teren dawnej elektrowni tramwajowej przy ul. Przyokopowej 28 na Woli
i powo∏a∏ pe∏nomocnika ds. budowy Muzeum Jana O∏dakowskiego. Uroczyste
otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego zaplanowano na 31 lipca 2004 r.

Fot. Archiwum MPW

***

Budynek elektrowni, w którym mia∏o powstaç Muzeum, 1 sierpnia 1944 r. sta∏ si´ terenem walk tu˝ po wybuchu Powstania.
6 sierpnia nacierajàcy z zachodu ku centrum
miasta oddzia∏ niemiecki dokona∏ mordu na
cywilnej za∏odze elektrowni. Jako zabytek
o ponad stuletniej historii, budynek ten jest
równie˝ bardzo mocno zwiàzany z dziejami
Warszawy. Wzniesiony w latach 1904–1905,
zwrócony frontem do ul. Przyokopowej, jest
Êwietnym przyk∏adem architektury przemys∏owej z poczàtku ubieg∏ego wieku. Choç
w ciàgu stu lat u˝ytkowania by∏ wielokrotnie
przebudowywany, zachowa∏ charakterystyczne dla tego typu realizacji cechy, dzi´ki
czemu w 2001 r. wpisano go do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Projekt architektoniczny
Zwyci´zcà konkursu architektonicznego
na projekt siedziby Muzeum zosta∏ krakowski architekt Wojciech Obtu∏owicz,
projektant Pawilonu Polskiego na wystawie
„Expo 2000” w Hanowerze, gmachu Sàdu
Okr´gowego w Krakowie czy Karmelitaƒskiego Instytutu DuchowoÊci w Krakowie.
Komisja konkursowa uzna∏a, ˝e przedstawiony przez niego plan adaptacji zabytkowego
budynku elektrowni tramwajowej bardzo dobrze wpisuje si´ w krajobraz miasta, a jednoczeÊnie pozwala na stworzenie nowoczesnego
muzeum. Projekt ten umo˝liwia∏ ró˝norodnà
aran˝acj´ wn´trz przysz∏ym twórcom ekspozycji, nie narzucajàc im konkretnych rozwiàzaƒ.
Jego bezsprzecznym walorem by∏ te˝ interesujàcy pomys∏ zagospodarowania przestrzeni
wokó∏ Muzeum, czyli propozycja stworzenia
Parku WolnoÊci oraz Muru Pami´ci.
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Plastyczna wizja sta∏ej ekspozycji zosta∏a
wybrana w otwartym konkursie rozstrzygni´tym 30 stycznia 2004 r. Zwyci´ski zespó∏
w sk∏adzie: Jaros∏aw K∏aput, Dariusz Kunowski i Miros∏aw Nizio przedstawi∏ koncepcj´ zharmonizowanà z projektem architektonicznym, uwzgl´dniajàcà bogactwo
Êrodków wystawienniczych. Jej autorzy du˝à
wag´ przywiàzywali do przekazania atmosfery dni Powstania i obudzenia emocji zwiedzajàcych, umiej´tnie wykorzystujàc nagrania audiowizualne dla wzmocnienia wymowy obiektów historycznych i archiwaliów.

Otwarcie Muzeum
Po roku prac, 31 lipca 2004 r. przed po∏udniem, w Parku WolnoÊci nastàpi∏o uroczyste
otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym jego momentem sta∏o si´
ods∏oni´cie przez prezydenta Lecha Kaczyƒskiego dzwonu, umieszczonego w przeÊwicie
Muru Pami´ci, a noszàcego imi´ dowódcy
Powstania, oraz uroczysta Msza Êwi´ta koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa
Polski kard. Józefa Glempa.
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Fot. Archiwum MPW
Fot. Mariusz Kubik
Fot. Mariusz Kubik

Koncepcja plastyczna

Ekspozycja Muzeum to ho∏d z∏o˝ony
uczestnikom Powstania Warszawskiego.
Historia prezentowana jest tu w sposób
przyst´pny dla ka˝dego pokolenia, zw∏aszcza dla najm∏odszych. Zastosowano liczne
formy aktywizujàce zwiedzajàcych, dzi´ki
czemu nikt nie pozostaje oboj´tny wobec
przedstawianych wydarzeƒ historycznych
i historii jako takiej. Muzeum z za∏o˝enia
jest bowiem nowoczesnym oÊrodkiem historyczno–naukowym i dydaktycznym, ale
tak˝e instytucjà na miar´ XXI wieku – interaktywnym muzeum.
Mottem ca∏ej ekspozycji sà s∏owa Delegata Rzàdu Rzeczypospolitej na Kraj,
a jednoczeÊnie wicepremiera Jana Stanis∏awa Jankowskiego „Sobola”: „ChcieliÊmy byç wolni i wolnoÊç sobie zawdzi´czaç”. W tym jednym zdaniu zawar∏ on ca∏à z∏o˝onà prawd´ o pi´ciu latach okupacji
w Polsce i dwóch miesiàcach Powstania
Warszawskiego. Powstanie nie by∏o bowiem nierozumnym, romantycznym zrywem garstki szaleƒców, lecz Êwiadomà –
choç tragicznà – decyzjà politycznà najwy˝szych, w pe∏ni legalnych w∏adz RP.
Wystawa przedstawia histori´ Powstania
Warszawskiego w uk∏adzie chronologicznym i tematycznym, od agresji niemieckiej
i sowieckiej w roku 1939 poczynajàc, poprzez okupacj´, przygotowania do Powstania, jego przebieg, sytuacj´ mi´dzynarodowà w roku 1944 i utworzenie oÊrodka w∏adzy komunistycznej w Lublinie, a˝ po losy
powstaƒców w PRL. Powstanie ukazane zosta∏o w sposób szerszy ni˝ w perspektywie
heroicznego zrywu militarnego i najwi´kszej bitwy miejskiej II wojny Êwiatowej.
Ukazanie celów, organizacji oraz myÊli politycznej, jakie przyÊwieca∏y powstaƒcom,
zmusza widza do g∏´bszej refleksji.
Druga cz´Êç ekspozycji, zwana Halà B,
stanowi ca∏kowicie odmiennà przestrzeƒ.
Jest to du˝a przestronna sala, dawna hala
kot∏ów elektrowni, w której istotnà rol´
odgrywa gra Êwiat∏a i przestrzeni. Jej centralnym punktem jest replika samolotu Liberator B–24J, pilotowanego przez kapitana Zbigniewa Szostaka. Po dokonaniu
zrzutu nad Warszawà, w drodze powrotnej

Fot. Mariusz Kubik

Fot. Mariusz Kubik

Fot. Archiwum MPW

Ekspozycja sta∏a

Fot. Mariusz Kubik

Obchody rocznicowe sta∏y si´ wielkim
patriotycznym Êwi´tem. Wokó∏ o∏tarza
u stóp Muru Pami´ci zgromadzi∏o si´ tego
ranka kilka tysi´cy osób: Powstaƒcy, ich
rodziny, oficjalni goÊcie, dziennikarze
i warszawiacy. Do stolicy zjecha∏y te˝ liczne oficjalne delegacje z innych krajów.
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Kaplica
Jeden z powstaƒczych kapelanów, b∏. ks.
Józef Stanek „Rudy”, jest patronem muzealnej kaplicy, konsekrowanej przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W ka˝dà
niedziel´ o wpó∏ do pierwszej w kaplicy odprawiana jest Msza Êwi´ta, w której licznie
uczestniczà goÊcie Muzeum.

Fot. Mariusz Kubik

Fot. Archiwum MPW

Sala Ma∏ego Powstaƒca
Muzeum Powstania Warszawskie jest
miejscem, do którego przychodziç mogà
ca∏e rodziny. Dla najm∏odszych goÊci stworzono Sal´ Ma∏ego Powstaƒca, w której
poznajà histori´ w przyjaznej, dostosowanej do ich wra˝liwoÊci atmosferze. W sali
tej nie ma miejsca dla zabawek czy zabaw
militarnych – dzieci mogà natomiast wcieliç si´ tu w listonoszy Poczty Polowej czy
sanitariuszy udzielajàcych pomocy rannym. W Sali Ma∏ego Powstaƒca odbywajà
si´ lekcje muzealne, tutaj te˝ mo˝na zostawiç dziecko pod opiekà instruktorów, by
zwiedziç Muzeum w skupieniu.

Park WolnoÊci
Wokó∏ Muzeum rozciàga si´ Park WolnoÊci – szczególne miejsce pami´ci i zadumy. Odbywajà si´ tu równie˝ imprezy plenerowe, organizowane przez Muzeum:
spotkania z kombatantami, msze polowe
i koncerty. Najwa˝niejszy element Parku
stanowi Mur Pami´ci, który symbolicznie
upami´tnia tych, którzy stan´li do walki
o wolnoÊç Warszawy i w walce tej zgin´li.
Dotychczas na Murze umieszczono oko∏o
dziesi´ciu tysi´cy nazwisk poleg∏ych powstaƒców. Za Murem rozciàga si´ Ogród
Ró˝any oraz Mur Sztuki – plenerowa galeria, w której artyÊci tworzà dzie∏a zwiàzane
z Warszawà.

Fot. Mariusz Kubik

Archiwum Historii Mówionej
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Fot. Mariusz Kubik

Fot. Archiwum MPW

do Brindisi, jego maszyna zosta∏a zestrzelona przez myÊliwce Luftwaffe w okolicach
Bochni. Oryginalne elementy samolotu,
odnalezione w rejonie katastrofy, w∏àczono w jego replik´, wykonanà w skali 1: 1.
Do atrakcji tej cz´Êci Muzeum mo˝na
zaliczyç równie˝: jeden z kot∏ów elektrowni, pieczo∏owicie odrestaurowany,
sal´ kinowà oraz wie˝´ widokowà, z której podziwiaç mo˝na panoram´ miasta.
Dla odwa˝nych zrekonstruowano w podziemiu odcinek kana∏u, którym przedzierali si´ Powstaƒcy. Jest niski, ciasny

i ciemny, s∏ychaç w nim tylko cieknàcà
wod´. Osoby o silnych nerwach mogà te˝
obejrzeç relacj´ Mathiasa Schenka , Belga wcielonego do Wehrmachtu, który
uczestniczy∏ w t∏umieniu Powstania. Wywiad, którego udzieli∏ dla Muzeum, jest
wstrzàsajàcym Êwiadectwem ludobójstwa, dokonanego na mieszkaƒcach
Warszawy w 1944 r.

WÊród licznych projektów realizowanych przez Muzeum jednym z najwa˝niejszych jest Archiwum Historii Mówionej.
Jego zespó∏, zarejestrowa∏ ju˝ ponad dziewi´çset rozmów z powstaƒcami. Przeprowadzili je wolontariusze Muzeum na pod-

stawie ankiety przygotowanej przez historyków i socjologów. Nagrania, udost´pniane w pe∏nym brzmieniu na stronach internetowych Muzeum, stanowià nie tylko
cenne êród∏o informacji historycznych,
lecz tak˝e znakomicie oddajà atmosfer´
powstaƒczych dni oraz emocje uczestników Powstania.

Instytut Stefana Starzyƒskiego
W 2005 r. powsta∏ Instytut Stefana Starzyƒskiego, oddzia∏ Muzeum Powstania
Warszawskiego. Zadania, które postawi∏
przed nim jego szef dr Dariusz Gawin sà
najlepszym sposobem upami´tniania wybitnego prezydenta stolicy. Sà to bowiem
dzia∏ania, które Stefan Starzyƒski z pewnoÊcià by popar∏. Instytut pobudza do myÊlenia o tworzeniu Warszawy „wielkiej”,
promuje budowanie to˝samoÊci wspó∏czesnej stolicy, ale tak˝e przypomina Warszaw´ przedwojennà. WÊród dzia∏aƒ Instytutu jest wi´c i studyjny konkurs dla m∏odych
architektów na projekt zagospodarowania
terenów Podzamcza, i cykliczne pokazy filmów o Warszawie bàdê z Warszawà w tle,
a tak˝e seria tematycznych przewodników
po stolicy Polski.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00–844 Warszawa
tel. 022 539 79 05, 022 539 79 06
fax 022 539 79 24
http://www.1944.pl
e–mail: kontakt@1944.pl
Na podstawie materia∏ów Muzeum Powstania
Warszawskiego oprac. M.K.
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W 2004 r. powsta∏a strona internetowa
Stowarzyszenia: http: //www. sppw1944.
org, która do tej pory zanotowa∏a ju˝ ponad 200 tysi´cy odwiedzin. Redagowana
jest w oÊmiu j´zykach: polskim, angielskim,
niemieckim, francuskim, rosyjskim, w∏oskim, hiszpaƒskim i czeskim. Przy redakcji
stron obcoj´zycznych wspó∏pracuje grupa
ponad trzydziestu t∏umaczy wolontariuszy.
Spektrum tematów poruszanych na
stronie obejmuje przebieg Powstania, losy powstaƒców i ludnoÊci cywilnej po jego
upadku. Autentyzmu dodajà relacje
uczestników Powstania, wi´kszoÊç z nich
jest publikowana po raz pierwszy. Sukcesywnie wprowadzane sà te˝ biografie ciekawych postaci oraz wywiady.
Strona prezentuje bogaty materia∏ dotyczàcy spraw towarzyszàcych okupacji i Powstaniu oraz pamiàtek, takich jak: sztandary, medale, odznaki oddzia∏ów, monety,
znaczki pocztowe o tematyce powstaƒczej
i kilkaset Miejsc Pami´ci. Strona systematycznie rozwija si´, rozszerzajàc istniejàce
grupy tematyczne i wprowadzajàc nowe.
Od grudnia 2004 r., raz w miesiàcu
w ka˝dà trzecià sobot´ organizowane sà
spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Bohaterami tych spotkaƒ byli
m.in.: Zbigniew Âcibor Rylski ps. „Motyl”,
Bronis∏aw Troƒski ps. „Jastrzàb”, Maria
WiÊniewska ps. „Malina”, Janusz Tyman
ps. „Dzigan”, Edmund Baranowski ps.
„Jur”, Halina J´drzejewska ps. „S∏awka”,
Stanis∏aw Sieradzki ps. „Âwist”, Wojciech
Militz ps. „Bystry”, Adam Nogaj, W∏odzimierz Markowski i Zygmunt Seliga, twórcy repliki radiostacji „B∏yskawica”, Tadeusz Go∏´biewski ps. „Sosna”, Henryk ¸agodzki ps. „Hrabia”, W∏odzimierz Bernhardt, pilot Dywizjonu 301.
W czerwcu 2006 r. Stowarzyszenie nawiàza∏o wspó∏prac´ z grupà kibiców Legii
Old Fashion Man Club (OFMC).
ANDRZEJ RUMIANEK
Stowarzyszenie Pami´ci
Powstania Warszawskiego 1944
ul. D∏uga 22, 00–238 Warszawa
http: //www.sppw1944.org

Oprac. M.K.

Fot. WFD

C

elem Stowarzyszenia jest kontynuowanie patriotycznych tradycji narodowych, a w szczególnoÊci kultywowanie pami´ci bohaterskiego zrywu powstaƒczego 1944 r., a tak˝e wychowywanie
m∏odych pokoleƒ w duchu mi∏oÊci do Ojczyzny, znajomoÊci w∏asnych dziejów, szacunku, tolerancji i poczucia godnoÊci,
Stowarzyszenie skupia osoby w ró˝nym
wieku i ró˝nych zawodów, akceptujàce statutowe cele Stowarzyszenia i przekonane
o potrzebie aktywnego piel´gnowania pami´ci Powstania Warszawskiego, doceniajàce znaczenie ˝ywej pami´ci powstaƒczych idei, wartoÊci i wzorów osobowych
w integracji wspó∏czesnych pokoleƒ i to˝samoÊci narodowej.
Na poczàtku powo∏ano Komitet Za∏o˝ycielski Stowarzyszenia, majàcy na celu kontynuowanie tradycji patriotycznych,
a w szczególnoÊci pami´ci Powstania Warszawskiego. Grupa ta to uczestnicy Powstania Warszawskiego, wychowankowie harcerstwa, które dominowa∏o w powstaƒczych
oddzia∏ach szturmowych. Stàd pomys∏
przekazania tych spraw m∏odzie˝y. 8 grudnia 2004 r. powo∏ano Stowarzyszenie Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944. Do
Stowarzyszenia zg∏asza∏a si´ m∏odzie˝ szkó∏
Êrednich i akademickich oraz rodziny bioràcych udzia∏ w Powstaniu Warszawskim.
Trzy lata to niewiele... Ale postanowiliÊmy przypomnieç te pierwsze kroki. By∏y
to sprawy przej´te od Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich.
Wystawa istnieje od 1991 r. Jest wizytówkà Zwiàzku i dokumentem tamtych czasów.
Zosta∏a uporzàdkowana i uaktualniona.
Uzyska∏a wysokà ocen´ zwiedzajàcych,
o czym Êwiadczà wpisy w ksi´dze pamiàtkowej we wszystkich j´zykach Êwiata oraz chyba we wszystkich u˝ywanych alfabetach.
W ciàgu nieca∏ych trzech lat pojawi∏o si´
1400 wpisów spoÊród 34 paƒstw (Anglicy
– 123, Amerykanie – 66, Niemcy – 45 i Kanadyjczycy – 32).
Utrzymujemy te˝ kontakty ze szko∏ami.
Dzia∏acze Stowarzyszenia zapraszani sà na
okolicznoÊciowe uroczystoÊci kombatanckie i szkolne.

Fot. Archiwum MPW

Stowarzyszenie Pami´ci
Powstania Warszawskiego 1944
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Serce kibica pami´ta

Fot. arch. OFMC

P

OFMC wystawiali poczty sztandarowe,
sprzàtajà groby poleg∏ych, przyozdabiajà
mogi∏y. Na w∏asny koszt produkujà znicze w kszta∏cie herbu Legii i w barwach
klubu. Sà one póêniej rozstawiane na
mogi∏ach powstaƒców i w miejscach pami´ci. Kibice z OFMC opiekujà si´ zaniedbanymi dotàd mogi∏ami m.in. trzech
˝o∏nierzy w Wilanowie ze Zgrupowania
„ZoÊka”, którzy zgin´li w pierwszych
dniach sierpnia 1944 r. Grupa skatalogowa∏a warszawskie miejsca pami´ci.
Old Fashion Man Club inicjujà te˝
spotkania majàce poszerzaç wiedz´ sympatyków klubu z ¸azienkowskiej. Organizujà wspólnie z Sekcjà Historycznà
SKLW spotkania z kombatantami. Poniewa˝ pomys∏ ten wpisuje si´ w misj´,
jakà kieruje si´ w statutowej dzia∏alnoÊci
Dom Spotkaƒ z Historià, dosz∏o do porozumienia, dzi´ki któremu grupa
OFMC mo˝e korzystaç z pomieszczeƒ
budynku przy ul. Karowej. W ten sposób
mi´dzypokoleniowa wymiana doÊwiadczeƒ i dzielenie si´ Êwiadectwami z tamtych czasów sà wcià˝ ˝ywe. Podczas tych
spotkaƒ uczestnicy wydarzeƒ 1944 r.
opowiadali o swoich prze˝yciach. Wysokà frekwencjà cieszy∏ si´ wieczór m.in.
z Edmundem Baranowskim „Jurem”,
wiceprezesem ZPW, mi∏oÊnikiem sportu, który w ciekawy sposób przybli˝a∏ kibicom zarówno swoje prze˝ycia zwiàzane z Powstaniem, jak i kibicowaniem…

Fot. arch. OFMC

ami´ç o ˝o∏nierzach walczàcych
w Powstaniu Warszawskim jest ˝ywa
wÊród ró˝nych pokoleƒ Polaków.
SpoÊród kibiców z ¸azienkowskiej
w Warszawie – tam gdzie mieÊci si´ stadion Legii Warszawa wy∏oni∏a si´ nieformalna grupa skupiona wokó∏ pomys∏u upami´tniania miejsc i kultywowania pami´ci o wydarzeniach z czasu II
wojny Êwiatowej. Old Fashion Man
Club (OFMC) – takà nazw´ przybra∏a
ponad trzydziestoosobowa grupa kibiców, powsta∏a w 2004r. Jej pierwszi
cz∏onkowie majà dziÊ po trzydzieÊci
par´ lat, rodziny, na co dzieƒ pracujà
w ró˝nych sektorach gospodarki. Po∏àczy∏o ich zami∏owanie do w∏asnego miasta, historii i Powstania Warszawskiego.
Z czasem do OFMC doszli m∏odsi kibice. Aktualny przedzia∏ wiekowy grupy
oscyluje mi´dzy 20, a 45 rokiem ˝ycia.
Grupa wspó∏pracuje z sekcjà historycznà Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa. Nawiàza∏a wspó∏prac´ ze Stowarzyszeniem Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944, razem przygotowujà dokumentacj´ zdj´ciowà i opisowà dotyczàcà
tablic poÊwi´conych Powstaniu we wn´trzach warszawskich koÊcio∏ów. Celem
tego przedsi´wzi´cia jest stworzenie
w przysz∏oÊci odpowiedniej interaktywnej Mapy Pami´ci w internecie. Bliskie
relacje ∏àczà grup´ z kombatantami
Zgrupowania „Miot∏a”. Cz∏onkowie
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OFMC jest podczas rocznic walk
i innych wa˝nych dni na ca∏ym szlaku baonu „Miot∏a”. Sk∏ada wieƒce, kwiaty i zapala znicze w poszczególne dni rocznicowe, ∏àcznie w kilkuset miejscach w Warszawie m.in. na Woli, Ochocie, Starym
MieÊcie, w ÂródmieÊciu, na Czerniakowie, Mokotowie, nie ograniczajàc si´
przy tym tylko do wydarzeƒ upami´tniajàcych Powstanie Warszawskie.
W ostatnim czasie kibice z OFMC
z∏o˝yli m.in. wieƒce na Cytadeli w rocznic´ wybuchu Powstania Styczniowego,
wymordowania ˝o∏nierzy WiN w wiezieniu mokotowskim, w dniu imienin
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Przeprowadzili akcj´ „wiosenne porzàdki”
polegajàcà na sprzàtaniu i porzàdkowaniu kwater na Cmentarzu Powstaƒców
Warszawy na Woli. Przeprowadzili tak˝e akcj´ „wstà˝ki” przyozdabiajàc barwami narodowymi nagrobki na kwaterach „Miot∏y”, „Parasola” i kilku innych
jednostek znajdujàce si´ na Powàzkach
oraz w Wilanowie. W rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 maja z∏o˝yli wieniec
i wystawili poczet sztandarowy w imieniu baonu „Miot∏a”, a w rocznic´
Êmierci gen. „Rados∏awa” i rotmistrza
Witolda Pileckiego zapalili znicze.
W tegorocznych planach grupy znajdujà si´ m.in.: uporzàdkowanie kwatery
baonu „Miot∏a”, uczestnictwo w uroczystoÊciach zwiàzanych z rocznicà wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicà
Bitwy Warszawskiej 1920 r. i wybuchu II
wojny Êwiatowej, w obchodach rocznicy
Êmierci gen. Józefa Sowiƒskiego w okopach Woli, rzezi Pragi w Powstaniu KoÊciuszkowskim i rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Cz∏onkowie
OFMC b´dà te˝ upami´tniaç noc z 12
na 13 grudnia – dat´ wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego.
SZYMON ˚YTO
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– Cele „wy˝sze” rodzà si´ ze sposobu
wychowania w domu rodzinnym, a ja wychowa∏em si´ w bardzo patriotycznym domu. By∏o dla mnie jasne, ˝e PRL jest czasem okupacji i musi runàç, trzeba mu tylko w tym pomóc. Robi∏em wi´c, co mog∏em. Dla potrzeb „SolidarnoÊci” wykona∏em m.in. 2046 nadajników, które dzia∏a∏y
w podziemiu i by∏y niewykrywalne.
– Jak wyglàda∏a Pana droga kszta∏cenia?
– Mój stryj uczy∏ mnie w åmielowie przedmiotów Êcis∏ych, sam ukoƒczy∏ studia
w Niemczech. W Polsce w okresie mi´dzywojennym pracowa∏ jako inspektor odpowiedzialny za tworzenie linii wysokiego napi´cia.
Ukoƒczy∏em studia in˝ynieryjne w Szkole
Wawelberga i Rotwanda, zaÊ na Wydziale
¸àcznoÊci Politechniki Warszawskiej uzyska∏em tytu∏ in˝yniera ∏àcznoÊci. Ponad 10 lat
pracowa∏em w Instytucie Fizyki Polskiej
Akademii Nauk nad badaniem czystoÊci
kryszta∏ów pó∏przewodnikowych. W 1968 r.
doktoryzowa∏em si´ z optoelektroniki. Uzyska∏em w tym okresie wiele patentów krajowych i zagranicznych. Moje wykszta∏cenie
elektryczne i techniczne wp∏yn´∏o na podj´tà
póêniej dzia∏alnoÊç.
– Budowa i funkcjonowanie rozg∏oÊni
radiowej nie wydaje si´ byç przedsi´wzi´ciem ∏atwym. Mia∏ Pan problemy na przestrzeni lat w realizacji pomys∏u nadawania
„Jutrzenki”?
– Problemy mia∏em wówczas i mam w tej
chwili. Sytuacja jest jednak ustabilizowana
i, jak myÊl´, nic nie grozi „Jutrzence”. Tym
bardziej, ˝e kwestia przestrzeni w eterze
zmieni si´, gdy przejdziemy na nadawanie
cyfrowe.
– Jak wyglàda codziennoÊç w radio „Jutrzenka”?
– Inaczej nadajemy w dni powszednie, inaczej w Êwi´ta. W tygodniu od godziny 18.00
do 24.00, a w Êwi´ta od 12.00 do pó∏nocy.
Emitujemy du˝o muzyki, mamy bogate archiwum nagraƒ. W naszej ramówce znajdujà
si´ takie sta∏e punkty programu jak kalendarium, przeglàd prasy, zwiastuny historyczne,
czyli zapowiedzi spotkaƒ i wydarzeƒ, audycje
„Polscy Êwi´ci” przygotowywane przez Radio Niepokalanów. Jest te˝ sta∏y punkt programu „Z archiwum Radia Jutrzenka”. Na
antenie czytane sà tak˝e ksià˝ki. Prezentujemy muzyk´ powa˝nà, instrumentalnà, po-

Andrzej Cielecki w siedzibie rozg∏oÊni

etyckà i rozrywkowà. Obecnie w prowadzeniu „Jutrzenki” pomaga wszechstronnie
uzdolniony m∏ody cz∏owiek, który ukoƒczy∏
fizyk´ na UW. Zajmuje si´ m.in. uk∏adaniem
programu. Stacja jest otwarta na kontakt
z radios∏uchaczami. O ca∏oÊç dba moja ˝ona
El˝bieta, która odpowiada te˝ za publicystyk´.
– W jaki sposób AK pami´ta∏a o Panu?
– Zosta∏em odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari, Krzy˝em Armii Krajowej, Warszawskim Krzy˝em Powstaƒczym, Odznakà „Akcja Burza” i Krzy˝em
Zas∏ugi dla Harcerstwa z Rozetà i Mieczami. Ponadto jeden ze znakomitych bohaterów AK i Powstania Warszawskiego Filip
Trzaska Michalski napisa∏ ksià˝k´ „Sylwetki cz∏onków Ko∏a Komendy G∏ównej AK”.
Jest w niej zamieszczony mój AK–owski
˝yciorys.
– Dlaczego swojà rozg∏oÊni´ nazwa∏ Pan
„Jutrzenkà”?
– Od wieków wszyscy zachwycajà si´ jutrzenkà jako gwiazdà zarannà. Wstaje
wczeÊnie i daje ludziom nadziej´, radio ma
byç takà nadziejà dla s∏uchaczy.
Rozmawia∏: SZYMON ˚YTO

Fot. Szymon ˚yto

odczas obchodów 50 – lecia Wydzia∏u
Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej prof. Jan
Ebert na uroczystym posiedzeniu Rady Wydzia∏u wypowiedzia∏ m.in. te s∏owa: „Wydzia∏
(¸àcznoÊci potem Elektroniki) stanowi∏ swego rodzaju „wysp´” czy „oaz´” nie tylko na
tle Politechniki, ale poÊród wielu instytucji
w PRL. Kryteria ideologiczne by∏y tu na dostatecznie dalekim planie. O doborze kadry
decydowa∏y kwalifikacje zawodowe. (…)
WyjàtkowoÊç wynika∏a z wielu przyczyn. Kadra z pokolenia przedwojennego – z prof. Januszem Groszkowskim na czele – w wi´kszoÊci o niezaprzeczalnych kwalifikacjach moralnych by∏a nastawiona na dzia∏anie w obszarze techniki i na kszta∏cenie, niezale˝nie
od istniejàcych ograniczeƒ i poglàdów na powojennà rzeczywistoÊç. (…) Elektronika – jako dyscyplina techniczna – nie podlega∏a takim naciskom i ograniczeniom ideologicznym, jak to dzia∏o si´ w przypadku np. dyscyplin humanistycznych”. Jednym z absolwentów tego wydzia∏u jest bohater naszego spotkania Andrzej Cielecki ps. „Andrzejek II”.
Urodzi∏ si´ w 1928 r. w Warszawie.
W czasie wojny by∏ plutonowym podchorà˝ym AK, w czasie okupacji walczy∏
w Szarych Szeregach. Od 1943 r. dzia∏a∏
w konspiracji w II Oddziale KG AK „Kedyw”, oddzia∏ specjalny. W czasie Powstania Warszawskiego w sk∏adzie batalionu
„ZoÊka”. Wi´ziony w ¸ambinowicach
i Mulberg, skàd uciek∏. W latach 80. za∏o˝y∏ Polskie Radio Armii Krajowej „Jutrzenka” im. gen. Stefana Grota–Roweckiego, które dzia∏a do dziÊ.
***
– W jakich okolicznoÊciach zrodzi∏ si´
pomys∏ powstania rozg∏oÊni?
ANDRZEJ CIELECKI: – W grudniu 1981 r.
po pami´tnej nocy zorientowa∏em si´, ˝e
wszystko zamilk∏o. Nie by∏o ∏àcznoÊci, ˝o∏nierze paradowali z bronià gotowà do strza∏u, czo∏gi jeêdzi∏y po ulicach. Zrozumia∏em,
˝e mamy do czynienia z jakàÊ okupacjà,
wojnà, lub stanem wojennym. Nie mog∏em
staç w miejscu z za∏o˝onymi r´kami, trzeba
by∏o podjàç jakieÊ kroki. Z pomocà studentki zrobi∏em dwa nadajniki i 14 grudnia
o godzinie 10 rano rozg∏oÊnia ju˝ nadawa∏a.
– Nie by∏o „celów wy˝szych” przy tworzeniu „Jutrzenki”?

Fot. Szymon ˚yto

Jutrzenka w eterze

W mieszkaniu Andrzeja Cieleckiego wcià˝ zachowane sà stare urzàdzenia, na których „Jutrzenka” nadawa∏a w pierwszym okresie swojej dzia∏alnoÊci.
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Z zami∏owania do historii
W
dobie internetu i gier komputerowych istniejà wÊród nas coraz liczniejsze grupy osób rozmi∏owanych w historii i zaanga˝owanych m.in. na
rzecz popularyzowania wiedzy o grupach
wojskowych ró˝nych epok historycznych. Na
organizowane przez nich inscenizacje przychodzà setki osób, nie tylko tych,
interesujàcych si´ historià, czy wojskowoÊcià.

Z Arturem ¸uszczkiem, cz∏onkiem Grupy
Historycznej Zgrupowania „Rados∏aw”
rozmawia Szymon ˚yto

Fot. arch. GH ,,Rados∏aw”

– Czy Êrodowisko ludzi skupionych wokó∏ pomys∏u rekonstruowania jednostek
wojskowych i inscenizowania bitew to liczna grupa mi∏oÊników historii?
– Je˝eli chodzi o rekonstrukcje historyczne, mo˝na mówiç o tysiàcach osób, odejmujàc zaanga˝owanych w rekonstrukcje Êredniowieczne, którzy byli prekursorami tego
typu dzia∏alnoÊci. Do tej pory dzia∏ajà wspaniale, czego przyk∏adem sà organizowane
przez nich corocznie inscenizacje, np. bitwy
na polach Grunwaldu. Je˝eli chodzi o II
wojn´ Êwiatowà, mo˝emy na razie mówiç
o setkach osób.
– Jaka jest ró˝nica mi´dzy grupami historycznymi a grupami rekonstrukcyjnymi?
– Udzielam si´ w obu grupach. Jestem
cz∏onkiem grupy 1. Pu∏ku Legii NadwiÊlaƒskiej i Lansjerów NadwiÊlaƒskich, której
okres dzia∏ania przypada na epok´ napole-

oƒskà. Grupa ta bierze udzia∏ tylko w rekonstrukcjach, zajmujàc si´ przede wszystkim odtwarzaniem umundurowania, historii i epizodów okreÊlonych walk. Natomiast
Zgrupowanie „Rados∏aw” jest grupà historycznà i nie jest zamkni´te w „szufladzie
inscenizacyjnej”.
– Je˝eli dzia∏alnoÊç nie ogranicza si´ do
inscenizacji bitew, to co stanowi podstaw´
waszej dzia∏alnoÊci?
– Inscenizacje sà istotnie marginesem
dzia∏alnoÊci. Grupa Historyczna Zgrupowania „Rados∏aw” bierze regularnie
udzia∏ w uroczystoÊciach zwiàzanych z Powstaniem Warszawskim. Stale wspó∏pracuje z kombatantami ze Êrodowisk powstaƒczych, bioràc np. udzia∏ w pocztach sztandarowych. To pi´kne chwile, gdy stoimy
ze sztandarami u boku kombatantów na
Mszach Êwi´tych podczas ró˝nych uroczystoÊci. Jest te˝ czas na refleksj´, kiedy stoimy z tymi sztandarami na pogrzebach. Ponadto, w ciàgu ca∏ego roku organizujemy
wraz z kombatantami prelekcje i pokazy
dla szkó∏ oraz Êrodowisk harcerskich.
Równie˝ poprzez takie dzia∏anie doskonalimy swà wiedz´ historycznà. Jeêdzimy na
rajdy z harcerzami szlakami zgrupowaƒ,
bierzemy udzia∏ w spotkaniach historycznych. Raz w roku, 11 listopada, uczestniczymy w paradzie wojsk polskich w Warszawie.
– Jaka jest historia powstania Grupy Historycznej Zgrupowania „Rados∏aw”?
– Grupa powsta∏a na fali
obchodów 60.
rocznicy Powstania Warszawskiego.
Podczas inscenizacji „Pa∏acyk Michla”
na Woli pad∏a
koncepcja za∏o˝enia naszej
grupy. Nieco
póêniej zwrócili na nas
uwag´ kombatanci – powstaƒcy, którzy nam zaufa-

li, dali nam pod opiek´ swoje sztandary.
StwierdziliÊmy wówczas, ˝e warto robiç
coÊ wi´cej. ZdecydowaliÊmy si´ na rekonstruowanie Zgrupowania od momentu
zdobycia przez niego magazynów na Stawkach.
– Czy zajmujecie si´ innymi wàtkami
dzia∏alnoÊci bojowej z okresu II wojny
Êwiatowej?
– Istniejà w Polsce grupy, zajmujàce si´
WrzeÊniem 1939 r., czy gen. Stanis∏awem
Maczkiem, bioràce udzia∏ w inscenizacjach zwiàzanych z historià dzia∏ania jego
wojsk. My zajmujemy si´ rekonstruowaniem dzia∏aƒ Zgrupowania „Rados∏aw”
podczas Powstania Warszawskiego i innych oddzia∏ów powstaƒczej Warszawy
oraz oddzia∏ów partyzanckich AK, WiN
i NSZ.
– Jak przedstawia si´ zainteresowanie
jednostkami polskimi wÊród Êrodowisk
grup historycznych?
– Przewa˝ajà grupy zainteresowane rekonstrukcjà Wojska Polskiego, jest ich
oko∏o 70 procent. Jednak dzia∏ajà te˝ grupy rekonstruujàce np. wojska amerykaƒskie, niemieckie czy inne.
– Podobno role niemieckich ˝o∏nierzy
nie sà ch´tnie grane przez cz∏onków grup
historycznych?
– Trudno mi jest odpowiedzieç na to pytanie, choç jako osoba rekonstruujàca sylwetk´ ˝o∏nierza Powstania Warszawskiego
mam te˝ jakieÊ elementy umundurowania
niemieckiego. Poza tym z mundurem niemieckim nie mam nic wspólnego.
Dla postronnego widza nie jest oczywiste, ˝e mundur nie ma nic wspólnego
z przekonaniami i poglàdami. Z drugiej
strony osoby ubrane w mundury niemieckie wiedzà, ˝e bez nich nie moglibyÊmy wykonaç ˝adnej inscenizacji. Sà wÊród grup
historycznych odtwarzajàcych jednostki
niemieckie i takie, które odtwarzajà jednoczeÊnie np. wojska Powstania Wielkopolskiego.
– Podczas inscenizacji wra˝enie na widzach robi autentycznoÊç umundurowania
i uzbrojenia, jakim si´ pos∏ugujecie. Czy
przygotowanie oporzàdzenia jest bardzo
kosztowne? Jak zaopatrujecie si´ w sprz´t?
– Rekonstrukcja scen z Powstania Warszawskiego jest jednà z taƒszych. Koszt pan-

Cz∏onkowie Grupy Historycznej „Rados∏aw”
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– Jak wyglàda zainteresowanie takà formà sp´dzania czasu przez przedstawicielki
p∏ci pi´knej?
– Spotykamy si´ z ˝ywym zainteresowaniem, a poniewa˝ w Powstaniu czynnie
bra∏y udzia∏ dziewcz´ta, dlatego nie ma
˝adnych przeciwwskazaƒ, ˝eby i one bra∏y
udzia∏ w naszych inscenizacjach, szkoleniach czy zbiórkach. W „Rados∏awie”
dzia∏a Dysk – grupa dziewczàt odtwarzajàcych oddzia∏ dywersji kobiet.
– Kim jesteÊcie na co dzieƒ?
– Ja przyk∏adowo jestem studentem
trzeciego roku informatyki w Wy˝szej
Szkole Mened˝erskiej, ale w sk∏ad naszej
grupy wchodzà zarówno wyk∏adowcy, dyrektorzy firm, jak i pracownicy fizyczni. Sà
to ludzie z ró˝nych Êrodowisk. ¸àczy nas
wspólna pasja i gdyby nie ona, nie spotkalibyÊmy si´. StaliÊmy si´ grupà przyjació∏,
nikt tutaj nie patrzy, kto ile zarabia, czy jakà ma pozycj´ spo∏ecznà. Wiemy o sobie
wszystko, dlatego jest nam póêniej ∏atwo
zrobiç coÊ razem. Spotykamy si´ na zbiórkach i nieformalnie w ka˝dej wolnej chwili. Chodzimy do miejsc historycznych ze
zdj´ciami w r´ku patrzàc, jak wyglàdajà
dzisiaj. Wszystkich nas ∏àczy jedno – zami∏owanie do historii i poszerzania wiedzy.
– Spotykamy si´ podczas próby inscenizacji imprezy plenerowej „Czerniaków ‘44”.

Gra komputerowa o Powstaniu Warszawskim
rtur ¸uszczek, student informatyki
w Wy˝szej Szkole Mened˝erskiej,
poza anga˝owaniem si´ w rekonstrukcje wydarzeƒ historycznych, jest równie˝ pomys∏odawcà i koordynatorem gry
komputerowej o Powstaniu Warszawskim
i Polskich Si∏ach Zbrojnych na Zachodzie.
Kiedy pojawi∏ si´ pomys∏ oryginalnego
spojrzenia na ten fragment II wojny Êwiatowej? – Historia si´ga 2004 r.,wspomina
A. ¸uszczek, kiedy na polskim rynku ukaza∏a si´ gra „Soldiers. Ludzie honoru”. Zawiera∏a tryb „multiplayer” (dla wielu graczy) oraz mo˝liwoÊç robienia nieoficjalnych dodatków do gry. Mniej wi´cej rok temu pojawi∏ si´ pomys∏, by zaprogramowaç
dodatek – modyfikacj´, dotyczàcà wojsk
polskich. Jednak wówczas na dyskusjach
na forach internetowych si´ koƒczy∏o.
Teraz zespó∏ pracujàcy nad grà o Powstaniu jest ju˝ mi´dzynarodowy, programiÊci
porozumiewajà si´ oczywiÊcie za pomocà
internetu. Sà to ludzie z Warszawy, Krako-

A
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wa, a tak˝e i Rosji, zza Uralu, pracujàcy nad
j´zykiem programowania i scenariuszem.
Czy b´dzie to dodatek do istniejàcej gry, czy
osobna wersja instalacyjna – to si´ oka˝e.

Powstanie jest zatem cz´Êcià projektu
pod nazwà „Antologia Wojska Polskiego
1939–1947”, sk∏adajàcego si´ z tematycznych cz´Êci – samodzielnych gier dotyczàcych kolejnych etapów II wojny Êwiatowej:
kampanii wrzeÊniowej, wojsk polskich we
Francji, Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie itd. Dodatek o Powstaniu Warszawskim ma oczywiÊcie przedstawiaç losy wal-

Fot. arch. GH ,,Rados∏aw”

terki to oko∏o 350 – 400 z∏otych. Spodnie, buty, nakrycia g∏owy ka˝dy stara si´ zdobyç na
w∏asnà r´k´. Ci, których nie staç na zakup,
sami szyjà niektóre rzeczy. Czytajà teksty êród∏owe, oglàdajà archiwalne fotografie, patrzà, jak kiedyÊ wyglàda∏o umundurowanie.
Je˝eli chodzi o uzbrojenie, to posiadanie
broni strzelajàcej z czasu II wojny Êwiatowej jest nielegalne. Mamy wi´c repliki, niektórzy koledzy majà odlewy aluminiowe.
– Dbanie o najdrobniejszy szczegó∏
munduru jest dla was idea∏em, czy te˝ dopuszczalne jest niewielkie odst´pstwo?
– Idea∏em jest zrekonstruowanie si´
„od bielizny”, czyli posiadanie wszystkiego
tego, co mia∏ ˝o∏nierz, nawet w kieszeni.
Taki jest idea∏ rekonstrukcji.
– Nie dziwi´ si´, ˝e mo˝na znaleêç sklep
z „panterkà”, ale gdzie kupiç bielizn´
z II wojny Êwiatowej?
– Idzie si´ do krawca i zamawia np. ileÊ
sztuk kalesonów. W Polsce to wszystko
jeszcze raczkuje, nie jest tak rozwini´te jak
w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu idzie si´ do sklepu. Mamy co prawda jakieÊ sta∏e manufaktury, ludzi, którzy zdo∏ali si´ wyspecjalizowaç w rekonstrukcji stroju ró˝nych epok,
ale nadal jest to problem i czasem trzeba
iÊç do kole˝anki mamy – krawcowej i poprosiç, ˝eby coÊ zrobi∏a za paczk´ ciastek.

Artur ¸uszczek w mundurze i oporzàdzeniu
powstaƒczym

– W ramach tegorocznych powstaƒczych
obchodów rocznicowych chcielibyÊmy
przeprowadziç inscenizacj´ w miejscu
walk na Czerniakowie – jak najwierniej
odtworzyç wydarzenia, które mia∏y tu
miejsce, pokazujàc w ten sposób jak najwi´cej historii. Impreza odb´dzie si´
4 sierpnia o godzinie 17, na ulicy Wilanowskiej. Zapraszamy*.
* Relacj´ z tegorocznej rekonstrukcji walk
na Czerniakowie zamieszczamy na s. 44.

czàcych, ale – jak mówi ¸uszczek – zastrzeg∏ on sobie mo˝liwoÊç, by w tym momencie gry by∏ u˝ywany tylko tryb dla pojedynczego gracza, nie by∏oby na przyk∏ad
mo˝liwoÊci bycia wirtualnym hitlerowcem.
Co jeszcze przyÊwieca∏o twórcom pomys∏u? Wsz´dzie pokazuje si´ Amerykanów,
Rosjan, Francuzów i Niemców, a Polacy sà
pomijani, bàdê traktowani epizodycznie,
niewspó∏miernie do roli, jakà odegrali w czasie wojny – mówi ¸uszczek. Wojsko polskie
nie jest docenione nawet w grach produkowanych w Polsce. W scenariuszu powstaƒczym znajdà si´ wi´c tak wa˝ne epizody walki jak Reduta PWPW, Dworzec Gdaƒski, akcja na pl. Inwalidów – 10 misji stricte historycznych. Mo˝e si´ w nim znaleêç pomys∏
pod umownà nazwà: „co by by∏o, gdyby…” –
ró˝ne teoretyczne fikcyjne akcje, które mog∏yby si´ wydarzyç w Powstaniu; w tym wypadku gracz b´dzie mia∏ wi´kszà dowolnoÊç,
wi´cej b´dzie od niego zale˝a∏o. Kolejna
kampania, choç nie zosta∏o to przesàdzone,
pokazywa∏aby akcje polskich partyzantów.
M.K.
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Rozstrzygni´cie konkursu

Komiks o Powstaniu Warszawskim

P

ukaza∏ si´ 1 sierpnia jako dodatek do „Gazety Wyborczej”.
Drugà nagrod´ jury przyzna∏o pracy „Koniec Wakacji” Micha∏owi Lebiodzie (scenariusz) i Rafa∏owi Bàkowiczowi (rysunki).
Trzecià zaÊ dosta∏a praca nades∏ana z Anglii
– „Target for tonight... Warszawa” – autorstwa Piotra Chudzika. Jurorzy wyró˝nili
prac´ „Morro” Artura Âmigrockiego.
Na konkurs wp∏yn´∏o 30 prac. Wzi´li w
nim udzia∏ rysownicy i scenarzyÊci – amatorzy i profesjonaliÊci – z ca∏ej Polski. Dwa
komiksy nadesz∏y od Polaków mieszkajàcych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Autorzy prac mieli od 13 do 37 lat.
Jury w sk∏adzie: Henryk Chmielewski
„Papcio Chmiel”, Tomasz Ko∏odziejczak,
Przemys∏aw „Trust” TruÊciƒski oraz
przedstawiciel Muzeum wysoko oceni∏o
prace. Zdaniem jurorów poziom konkursu jest z ka˝dym rokiem coraz wy˝szy.
,,Jest to tym bardziej zadowalajàce, gdy˝
w krótkim, kilkustronicowym komiksie

Pierwsza strona zwyci´skiej pracy

trudno opowiedzieç spójnà histori´” – powiedzia∏ TruÊciƒski.
W najbli˝szym czasie zostanie opublikowana pokonkursowa antologia komiksów o Powstaniu Warszawskim.
M.K.

Powstanie na ekranie
kipa filmowców pod kierun kiem Dariusza Gajewskiego –
absolwenta wydzia∏u re˝yserii
∏ódzkiej szko∏y filmowej zamierza
w 2009 r. rozpoczàç zdj´cia do filmu
poÊwi´conego Powstaniu Warszaw skiemu.
W zamyÊle twórców ma to byç najwi´ksze przedsi´wzi´cie filmowe polskiej kinematografii, którego bud˝et
ma si´gaç nawet 40 milionów z∏otych.
„Ostatnia niedziela”, bo taki tytu∏ ma
nosiç nowy obraz Dariusza Gajewskiego, b´dzie przedsi´wzi´ciem, którego
powodzenie jest uzale˝nione od realizacji i wspó∏grania wielu czynników

Kadr z filmu Andrzeja Wajdy „Kana∏”

Filmowy sprawozdawca wojenny Andrzej Ancuta „Coeur” na barykadzie powstaƒczej,
przegradzajàcej ul. ˚elaznà u zbiegu z ul.
Paƒskà, przy której widoczny jest mur warszawskiego getta

Fot. WFDiF

E

logistycznych. Wià˝e si´ bowiem m.in.
z adaptacjà na potrzeby filmu okreÊlonych miejsc w stolicy. Planuje si´ budow´ specjalnych dekoracji, które imitowa∏yby powstaƒczà Warszaw´.
Obecnie trwajà prace nad scenariuszem. Twórcy filmu szczególny nacisk
chcà po∏o˝yç na przedstawienie polskiego stanowiska dotyczàcego wydarzeƒ prze∏omu sierpnia i wrzeÊnia
1944 r. Chcà popularyzowaç wiedz´
o powstaniu na Êwiecie, gdzie wiele ludzi nie s∏ysza∏o nic o tych wydarzeniach lub myli je z powstaniem w getcie warszawskim.
Sz. ˚.

Fot. Archiwum Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

raca „Ostatni koncert” autorstwa
Moniki Powalisz (scenariusz)
i Tymka Jezierskiego (rysunki) zdoby∏a pierwszà nagrod´ w konkursie Muzeum Powstania Warszawskiego – „Powstanie ‘44 w komiksie”.
Komiks opowiada histori´ „Szklanego
domu” na warszawskim ˚oliborzu. MieÊci∏a si´ w nim powstaƒcza placówka.
W ostatnich dniach sierpnia Niemcy zrzucili na dom cztery bomby, niszczàc doszcz´tnie budynek i zabijajàc jego mieszkaƒców.
Jurorzy docenili paradokumentalny charakter pracy, a tak˝e jej fabu∏´ i dialogi.
PodkreÊlano wysoki profesjonalizm m∏odych twórców.
Monika Powalisz (ur. 1973) jest dramatopisarkà i re˝yserkà, autorkà sztuk, m.in.
„Portret Heleny” i „Imperium”. Tymek Jezierski (ur. 1983) studiuje filologi´ polskà.
Swoje komiksy publikowa∏ m.in. w magazynie „A4”. Komiks „Ostatni koncert”

Napisy czo∏owe pierwszej powstaƒczej kroniki filmowej „Warszawa Walczy! ” (WFDiF)
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Szef warszawskiego Kedywu Józef Rybicki ocenia∏: „Nie wiem, nie wyobra˝am
sobie, jak wyglàda∏aby konspiracja bez
udzia∏u, bez pomocy kobiet. (...) Olbrzymi
wk∏ad pracy kobiet w dzia∏ach najniebezpieczniejszych by∏ tak ró˝norodny, ˝e nie
sposób go ujàç w kilku s∏owach”.

Kula trfi∏a jà na G´siówce
Kobiety by∏y przede wszystkim sanitariuszkami i ∏àczniczkami. Jednà z organizatorek kobiecych s∏u˝b pomocniczych by∏a phm. Zofia Krassowska (ps. „Zosia Du˝a”), b´dàca twórczynià oddzia∏u dziewczàt batalionu „ZoÊka” niosàcych pomoc
˝o∏nierzom rannym w akcjach dywersyjnych. Podczas okupacji Krassowska studiowa∏a tajnie medycyn´ i by∏a zaanga˝owana w konspiracj´. Uczestniczy∏a w Powstaniu 1944 r. jako sanitariuszka i dowódca II plutonu ˝eƒskiego „Oleƒka” 3.
kompanii baonu „ZoÊka”. 5 sierpnia, gdy
bieg∏a na pomoc koledze rannemu w ataku na „G´siówk´”, trafi∏a jà niemiecka kula. Zmar∏a nast´pnego dnia z odniesionych ran. Dwukrotnie odznaczono jà
Krzy˝em Walecznych.
Kobiety uczestniczy∏y w kolporta˝u prasy
i podziemnych wydawnictw, wyrabianiu materia∏ów wybuchowych. Przechowywa∏y
broƒ, bra∏y udzia∏ w patrolach minerskich,
a cz´stokroç tak˝e w akcjach bojowych. By∏y
w wydzia∏ach organizacji, informacji i propagandy. Ich praca okaza∏a si´ szczególnie
przydatna w szyfrowaniu meldunków.
Konspiracyjne zespo∏y kobiece powstawa∏y ju˝ w pierwszych miesiàcach okupacji, na prze∏omie lat 1939 i 1940. Jak pisa∏
w „Tajnym Paƒstwie” Jan Karski, „udzia∏
∏àczniczek w pracy Podziemia by∏ ogromny, a ich poÊwi´cenie i ryzyko – bodaj najwi´ksze spoÊród wszystkich struktur konspiracyjnych”. Mimo to w tym czasie kobiety mog∏y byç jedynie ochotniczkami bez
mo˝liwoÊci awansu. Dopuszczano je jedynie do pomocy poza frontem walki. Ich sytuacja zmieni∏a si´ w 1943 r., gdy gen. Stefan Grot –Rowecki podpisa∏ „dekret
o ochotniczej s∏u˝bie kobiet” zezwalajàcy
na pe∏nienie s∏u˝by w Wojsku Polskim
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przez kobiety. To pozwoli∏o na zwi´kszenie liczby funkcji, jakie mog∏y sprawowaç.
Przede wszystkim jednak doprowadzi∏o do
tego, ˝e wkrótce uzyska∏y status pe∏noprawnych ˝o∏nierzy AK.
1 sierpnia, w momencie wybuchu walk
Powstania Warszawskiego w sto∏ecznej
Armii Krajowej s∏u˝y∏o ponad 5000 kobiet. W póêniejszych dniach sierpnia 1944 r.
Erich von dem Bach wyda∏ rozkaz, aby
wzi´te do niewoli niemieckiej kobiety s∏u˝àce w AK by∏y przedstawiane mu osobiÊcie w celu przes∏uchania. Spotka∏o to kilkadziesiàt kobiet – ˝o∏nierzy. Wiele ∏àczniczek przekazujàcych meldunki i sanitariuszek spieszàcych na pomoc rannym zgin´∏o od kul nieprzyjaciela lub pod gruzami
zbombardowanych kamienic.

WyjÊcie do niewoli, pierwsza z lewej Halina
Tarnowska–Sawicka („Ala”), w Êrodku Krystyna Moszkorowska–Kozicka („Krysta”) – sanitariuszka z Oddzia∏u Os∏ony Komendy Okr´gu
Warszawskiego AK; trzecia NN (zdj´cie niemieckie, archiwum Franciszki Gryko)

Niemców si´ nie ul´k∏a
Jednà z tych, które mimo okrucieƒstwa
˝o∏nierzy niemieckich, nie zaniecha∏y niesienia pomocy, by∏a Ewa Matuszewska –
kierowniczka s∏u˝by sanitarnej kompanii
02 w batalionie „Olza” pu∏ku „Baszta”.
„Mewa” bra∏a udzia∏ w walkach w rejonie
Al. Jerozolimskich. Gdy polscy obroƒcy
zostali zmuszeni do ewakuacji, ona pozosta∏a z rannymi w jednym z budynków. Jak
wspomina∏ Bohdan Podoski „zagarni´ta
przez Niemców, których si´ nie ul´k∏a, do
koƒca wype∏niajàc obowiàzek, zosta∏a
przez nich rozstrzelana za »zbrodni´« okazania pomocy »ludziom wyj´tym spod prawa«”. PoÊmiertnie odznaczono jà Orderem Virtuti Militari.
2 paêdziernika w O˝arowie podpisano akt
kapitulacji oddzia∏ów powstaƒczych. Postanowienia w nim zawarte dotyczy∏y m.in.
uznania praw kombatanckich oraz jenieckich zarówno ˝o∏nierzy AK, jak i kobiet sanitariuszek oraz ∏àczniczek uczestniczàcych
w walkach sierpnia i wrzeÊnia 1944r. Do niewoli dosta∏o si´ wtedy ok. 2000 kobiet.
Pisarz i malarz Leopold Buczkowski
w notatkach z Powstania pisa∏ o dziewcz´tach po prostu: „Sà zawzi´te i bohaterskie.
Mo˝na powiedzieç, ˝e plujà Êmierci w mord´. Sà z noszami na najbardziej wysuni´tych punktach, niemal na nosach szwabskich (...) Pomnik dla dziewczàt z AK! ”.
ZUZANNA ROGUSKA

Fot. Arch. WFD

K

obiety stanowi∏y oko∏o 10
procent ˝o∏nierzy Armii Kra jowej .

Fot. Arch. WFD

Pomnik dla dziewczàt z AK

S∏u˝ba w Harcerskiej Poczcie Powstaƒczej dzia∏a∏a bardzo sprawnie, mimo niebezpieczeƒstw
czychajàcych na powstaƒczych listonoszy

Zuzanna Roguska jest autorkà wybranych
tekstów i licznych fotografii, które zamieszczamy w tym monograficznym powstaƒczym
numerze pisma. Choç jest studentkà II roku
Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie, wiedzy o historii Powstania Warszawskiego
móg∏by jej pozazdroÊciç niejeden znawca tematu. Trudno si´ wi´c dziwiç, ˝e jej znajomi,
niezale˝nie od czasu, miejsca i okolicznoÊci,
podsuwajà kolejne tematy i informacje o wydarzeniach i bohaterach powstaƒczego zrywu
w Warszawie. Od dawna fotografuje miejsca
pami´ci na Mokotowie, Ochocie, Woli, ÂródmieÊciu, ˚oliborzu, gdzie przed 63. laty toczy∏a si´ walka. Jest autorkà lub wspó∏autorkà
wi´kszoÊci hase∏ „powstaƒczych” w internetowej encyklopedii Wikipedia. W wyborze tematów, które omawia, widaç zami∏owanie do
szczegó∏u i dok∏adnoÊç, wymykajàce si´ przypadkowym ocenom i sàdom. Jest warszawiankà, która w sposób szczególny mierzy si´
z historià swojego miasta, sp∏acajàc tym d∏ug
wdzi´cznoÊci starszym kolegom i kole˝ankom, którym m∏odoÊç up∏yn´∏a w piwnicach
i na barykadach p∏onàcej stolicy.
M.K.
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Moje miejsca powstaƒcze
a˝dy z powstaƒców zachowa∏ zapewne w pami´ci bliskie i wa˝ne
dla niego miejsca z czasów walki,
dla ka˝dego mapa powstania uk∏ada si´
zupe∏nie inaczej. Kiedy patrz´ na powstanie oczami kogoÊ, kto nie bra∏ w nim
udzia∏u, lecz które jest mu bliskie, w miar´
poznawania kolejnych opisów i docierania
do êróde∏ tak˝e mam poczucie, ˝e niektóre miejsca sà, stajà si´, szczególnie wa˝ne.
***
KoÊció∏ Jana Bo˝ego, ul. Bonifraterska
12 (fot. 1). Bonifratrzy ze szpitala i koÊcio∏a Jana Bo˝ego od dawna nieÊli pomoc
polskim powstaƒcom, m.in. tym z lat 1831
i 1863, za co byli represjonowani przez
w∏adze carskie. W czerwcu 1944 r., przed
wybuchem powstania, ˝o∏nierze batalionu
„ZoÊka” przeprowadzili udanà akcj´ odbicia wi´êniów ze szpitala.
Podczas walk 1944 r. by∏ istotnym punktem powstaƒczego oporu, o który toczy∏y
si´ d∏ugie walki. KoÊcio∏a, szpitala i klasztoru bronili ˝o∏nierze batalionów „ZoÊka”,
„Parasol” i „Czata 49”. 25 sierpnia dalsza
obrona sta∏a si´ niemo˝liwa. Niemcy wtargn´li do budynków i wymordowali lekarzy
oraz rannych. KoÊció∏ odbudowano po
wojnie, pomijajàc jednak rekonstrukcj´
szpitala. We wn´trzach kaplicy nie ma prawie ˝adnych zabytków – znajduje si´ w nim
jedynie obraz Êw. Andrzeja z XVII wieku
(w o∏tarzu bocznym) i NajÊwi´tszej Marii
Panny w o∏tarzu wielkim. Sà w nim tak˝e
tablice memoratywne, niektóre z nich poÊwi´cono pami´ci Armii Krajowej i o. Serafinowi Klocowi, który umo˝liwi∏ i wspiera∏ odbudow´ koÊcio∏a.
Wybrze˝e Czerniakowskie (fot. 2).
Przyczó∏ek czerniakowski jest miejscem
desantu ˝o∏nierzy 1. Armii Wojska Polskiego. Czerniakowa bronili ˝o∏nierze
Zgrupowania „Kryska”, „Rados∏awa”
i „Siekiery”. 23 wrzeÊnia ˝o∏nierze batalionu „ZoÊka” i „Parasol” oraz ˝o∏nierze 1.
Armii WP stracili ostatni broniony i d∏ugo
utrzymywany dom przy ul. Wilanowskiej 1.
Oddzia∏y niemieckie wzi´∏y wtedy do niewoli 470 ˝o∏nierzy – obroƒców Czerniakowa. Wymordowa∏y 200 rannych powstaƒców i berlingowców; reszta dosta∏a si´ do
niewoli. WÊród zabitych znalaz∏ si´ kapelan Zgrupowania „Kryska”, b∏ogos∏awiony
m´czennik II wojny Êwiatowej, ks. Józef
Stanek.
Ulica Kiliƒskiego (fot. 3). 13 sierpnia
˝o∏nierze batalionu „Gustaw” wjechali na
staromiejskà ul. Kiliƒskiego porzuconym
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przez niemieckà za∏og´ ciàgnikiem czo∏gowym, który okaza∏ si´ pu∏apkà. ˚o∏nierze
nieprzyjaciela wype∏nili go materia∏em wybuchowym z zapalnikiem czasowym. Nastàpi∏a pot´˝na eksplozja. Zgin´∏o wielu
˝o∏nierzy (m. in. zawiszak Micha∏ Woynicz–Siano˝´cki) i osób cywilnych (m.in. aktor dramatyczny Józef Orwid), zaÊ jednym
z rannych by∏ gen. Tadeusz Bór–Komorowski.
G´siówka (fot. 4). W „G´siówce” mieÊci∏o si´ utworzone przez hitlerowców
wi´zienie dla ˚ydów z Czechos∏owacji,
Grecji, Francji i W´gier, zaÊ od 1943 –
obóz koncentracyjny.
5 sierpnia 1944 r.
po pó∏toragodzinnej bitwie
˝o∏nierze batalionu „ZoÊka” wyzwolili
obóz,
w którym
w tym czaPWPW,
sie przeSanguszki 1
KoÊció∏ Jana Bo˝ego
bywa∏o
Ulica Kiliƒskiego
383 wi´êReduta
Pasa˝ Simonsa
niów.
Bank Polski
PAST
Tablica
Reduta Matki Boskiej
upaG´siówka Wilanowska, Wybrze˝e
Czerniakowskie
mi´tnia- (Anielewicza–G´sia)
jàca to
wydaUlica Wolska,
Redutowa
rzenie
zosta∏a
wmurowana
w 1984 r. przy ul.
Mordehaja Anielewicza 34 (wtedy ul.
G´sia).
Reduta Matki Boskiej (fot.
5) . Redutà Matki Boskiej nazywano budynek przy ul. D∏ugiej 29, na którego frontowej
elewacji znajdowa∏ si´ wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej. Do drugiej po∏owy sierpnia reduta stanowi∏a
istotny punkt powstaƒczego oporu. Jej
obroƒcy pozostawali tam a˝ do 1 wrzeÊnia, wtedy przeszli kana∏ami do ÂródmieÊcia. DziÊ w tym miejscu znajduje si´
obelisk z p∏askorzeêbà przedstawiajàcà
rannego powstaƒca podtrzymywanego
przez Maryj´ Pann´. Pomnik ods∏oni´to
w 1998 r.
PAST–a, ul. Zielna 37 (fot. 6). Zdobycie
oÊmiopi´trowego gmachu Polskiej Akcyj-
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nej Spó∏ki Telefonicznej przy ul. Zielnej
by∏o du˝ym sukcesem powstaƒców.
PAST–a nale˝a∏ do jednego z najwy˝szych
budynków w mi´dzywojennej Warszawie.
Od poczàtku Powstania by∏ zaciekle broniony przez ˝o∏nierzy niemieckich. 4 sierpnia powstaƒcy wysadzili g∏ówne wejÊcie,
lecz Niemcom uda∏o si´ je zabarykadowaç.
13 sierpnia ca∏kowicie odci´li dowóz po˝ywienia i ∏àcznoÊç z Ogrodem Saskim, 15
sierpnia przerwali dop∏ywy wody i pràdu,
a 19 sierpnia – po∏àczenie telefoniczne.
Ostateczne natarcie oddzia∏ów batalionu
„Kiliƒski” i grup saperskich zakoƒczy∏ si´
zwyci´stwem 20 sierpnia. Wzi´to do niewoli 76 ˝o∏nierzy, spoÊród za∏ogi sk∏adajàcej si´ z 112 osób. Od tego dnia gmach PAST–a do koƒca powstania pozosta∏ w polskich r´kach. W listopadzie 2000 r. gmach
Spó∏ki Telefonicznej przekazano Êrodowiskom kombatanckim i obecnie administruje nim Fundacja Polskiego Paƒstwa
Podziemnego.
Reduta Bank Polski, ul. Bielaƒska 12
(fot. 7). Bank Polski wybudowany w latach
1907–1911, przy ul. Bielaƒskiej 12 by∏ od
4 sierpnia 1944 r. jednà z najwa˝niejszych
redut powstaƒczej obrony.
A˝ do kapitulacji Starego
Miasta na poczàtku wrzeÊnia,
by∏
punktem
niez∏omnej obrony. Szczególnie
ci´˝kie
walki nastàpi∏y po
20 sierpnia, gdy
˝o∏nierze
niemieccy
wtargn´li
do wn´trz
budynku. Bank jest miejscem,
w którym poczàtkowo mia∏o
mieÊciç si´ Muzeum Powstania
Warszawskiego. Po wojnie wyburzono
jego znacznà cz´Êç, pozostawiajàc jedynie zachodnie skrzyd∏o. Cz´Êç ta pozosta∏a nieodnowiona: na jej elewacji mo˝na zobaczyç wyraêne Êlady po uderzeniach pocisków.
Ulica Wolska, Redutowa (fot. 8). Podczas nocnego zrzutu z 14 na 15 sierpnia zestrzelone zosta∏y trzy z 20 samolotów
alianckich. Jeden z nich, wraz z kanadyjskà za∏ogà, spad∏ na ul. Miodowà. Kolejny
– Halifax (MkII JN926) leg∏ przy ul. Wolskiej, w okolicy Reduty. Zgin´li w nim piloci – sier˝anci RAF: Robert S. Darling,
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Peter M. Roots, Ronald R. E. Hartog
i Thomas Law. Prze˝yli natomiast: Richard O. Samways, Keneth A. Bedford
i Maurice L. Casey z RAF.
PWPW, Sanguszki 1 (fot. 9). Kompleks budynków Polskiej Wytwórni Papierów WartoÊciowych przy ul. Sanguszki
wzniesiono w latach 1926–1929. Podczas
okupacji dzia∏a∏a∏a w nim konspiracyjna
Podziemna Wytwórnia Banknotów. Polskie oddzia∏y zdoby∏y gmach ju˝ drugiego
dnia Powstania. Przez kolejne 26 dni
o kompleks budynków PWPW toczy∏y si´
ci´˝kie walki, lecz 28 sierpnia oddzia∏y
nieprzyjaciela liczàce 1600 ˝o∏nierzy opanowa∏y gmach. Wzi´ci do niewoli powstaƒcy zostali rozstrzelani, a ludnoÊç cywilna skierowana do garbarni Pfeiffera
przy ul. Okopowej, gdzie nastàpi∏a selekcja: osoby starsze, niedo∏´˝ne lub chore
zosta∏y rozstrzelane przez grup´ uderzeniowà p∏k Schmidta. Tak˝e ci´˝ko ranni
powstaƒcy przebywajàcy w szpitalu polowym utworzonym w piwnicach gmachu,
zostali wraz z opiekujàcà si´ nimi dr Han nà Petrynowskà, zamordowani przez ˝o∏nierzy niemieckich. Grupy powstaƒcze,
którym uda∏o si´ wycofaç z PWPW
wzmocni∏y pozycje przy ul. Zakroczymskiej i Przyrynek. W walkach o ten gmach
uczestniczy∏o ok. 2000 ˝o∏nierzy nieprzyjaciela wspieranych przez lotnictwo i blisko 600 akowców, z których 100 poleg∏o.
Wielu z nich odznaczono Krzy˝ami Walecznych i Orderami Virtuti Militari, zaÊ
gmach odbudowano w latach 1946–1950
wed∏ug zachowanych projektów.
Pasa˝ Simonsa (fot. 10) wybudowano
go na poczàtku XIX wieku na zlecenie Al berta Simonsa. Ten kilkupi´trowy, ˝elbetonowy budynek handlowy, wznoszàcy si´
przy ul. Nalewki 2 (dziÊ Bohaterów Getta)
zosta∏ uszkodzony podczas obrony Warszawy w 1939 roku; oca∏a∏ jedynie fragment bocznego skrzyd∏a. Od 6 sierpnia
1944 r. sta∏ si´, wraz z pobliskim Arsena∏em, obiektem obrony i kwaterunku cz´Êci
˝o∏nierzy batalionu „Chrobry I”. W momencie wybuchu walk batalion liczy∏ ponad 400 ˝o∏nierzy. 31 sierpnia podczas
niemieckiego bombardowania poleg∏o ok.
120 z nich, zaÊ sam pasa˝ i znajdujàca si´
w pobli˝u szko∏a powszechna, ca∏kowicie
obróci∏y si´ w ruin´. Pomimo ogromnych
strat, ocaleli ˝o∏nierze kontynuowali
obron´. Obecnie w tym miejscu, na terenie Ogrodu Krasiƒskich, znajduje si´
utworzony w 1989 r. pomnik – krzy˝, poÊwi´cony pami´ci ˝o∏nierzy batalionu
Chrobry I, a tak˝e cztery fragmenty konstrukcji pasa˝u.
ZUZANNA ROGUSKA
Fot. autorka
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63 dni, 6
Kronika uroczystoÊci w stolicy w 63.
rocznic´ Powstania Warszawskiego

Fot. Mi∏osz Ma∏ysa

Fot. Mi∏osz Ma∏ysa

29 lipca 2007 r.

Fot. Mi∏osz Ma∏ysa

Prezydent RP Lech Kaczyƒski odznaczy∏ powstaƒców

Odznaczenia dla powstaƒców
w Muzeum Powstania Warszawskiego
63. rocznic´ wybuchu Powstania
Warszawskiego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski
odznaczy∏ 32 bohaterów tamtych dni.
UroczystoÊç wr´czenia odznaczeƒ odby∏a si´ w Parku WolnoÊci, obok Muzeum Powstania Warszawskiego.
Podczas spotkania prezydent RP powiedzia∏ m.in.: „Równo przed trzema
laty otwieraliÊmy tutaj muzeum. Nie by∏o ono jeszcze w tym stanie, co dzisiaj.
Przed trzema laty staraliÊmy si´ nadrobiç to, czego nie uczyniono wczeÊniej.
Od tego dnia – mo˝na powiedzieç, ˝e ze
zdwojonà si∏à – zwracamy si´ ku tej bohaterskiej tradycji i zwracaç si´ b´dziemy nadal. Ka˝dy naród musi mieç bowiem swojà pami´ç, swojà histori´
i ka˝dy naród musi pami´taç o swoich
bohaterach. Pami´tamy i obiecujemy,
˝e b´dziemy pami´taç. Mam nadziej´,
˝e nie tylko dziÊ, ale tak˝e wtedy, gdy
w∏adz´ w naszych kraju przejmà nast´pne pokolenia”.
Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç kombatanckà i spo∏ecznà odznaczeni zostali: Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: ks. bp
Edward Materski; Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski: Jan Cichocki, Henryk Antoni Majewicz, W∏odzimierz Stanis∏aw Markowski, Wanda
Maria Paw∏owicz, Kazimierz Przedpe∏ski, Hanna Maria Staszkowska, Jerzy
Tomaszewski, Janina Pierre (obywatelka Królestwa Belgii), Zbigniew Bokie-

W

wicz, Ryszard W∏adys∏aw Jakubowski,
Józef Rusecki, Dariusz Aleksander Celiƒski, Maria Schejbal; Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Irena Baƒkowska, Zofia Maria Cydzik,
Józef Goszty∏a, Marta Adelajda K∏yszewska, Danuta Janina ¸akomik, Stefan Marsjanek, Anna Mizikowska, Zofia Felicja Nikiel, Jerzy Alfred Presch,
Wincenty Piotr Szpankowski, Hanna
Niedzielska–K´piƒska, Teodora Grafowska, W∏adys∏aw Komornicki, Halina Serafinowicz, Andrzej S∏awiƒski,
Hanna Tarnowska, Irmina Zembrzuska–Wysocka, Maria Jaszczo∏t.

30 lipca 2007 r.
˚oliborz – rocznicowe uroczystoÊci przy kamieniu „˚ywiciela”
o pierwszych starç pomi´dzy powstaƒcami a hitlerowcami dosz∏o
1 sierpnia, 63 lata temu, oko∏o godz.
13.50 na ˚oliborzu. ˚o∏nierze Armii
Krajowej, którzy przenosili broƒ na
miejsce koncentracji jednego z oddzia∏ów, trafili na niemiecki patrol. Zacz´∏a
si´ strzelanina. Niemcy Êciàgn´li posi∏ki
ze ÂródmieÊcia. Do walk przy∏àczy∏y si´
kolejne powstaƒcze oddzia∏y.
Rocznicowe uroczystoÊci odby∏y si´
przy kamieniu „˚ywiciela” – g∏azie upami´tniajàcym ˝o∏nierzy AK walczàcych
na ˚oliborzu, Marymoncie, Bielanach
i w Kampinosie pod dowództwem pp∏k.
Mieczys∏awa Niedzielskiego „˚ywiciela”. Janusz Tyman, przewodniczàcy
˚o∏nierzy AK „˚ywiciel”, wspomina∏
wydarzenia poprzedzajàce wybicie godziny „W”. Burmistrz dzielnicy ˚oliborz Janusz Warakomski przypomnia∏,

D

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas uroczystoÊci
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Msza Êw. na dziedziƒcu MPW, 29 lipca 2007 r.

Mieczys∏aw Niedzielski po wojnie
trafi∏ do USA, gdzie pracowa∏ jako robotnik. Zmar∏ 18 maja 1980 r. w Chicago w wieku 83 lat. Jego prochy sprowadzono do Polski we wrzeÊniu 1992 r.
i z∏o˝ono na Powàzkach Wojskowych
w kwaterze powstaƒczej.

raskie Êrodowiska kombatanckie
oraz Zwiàzek Stowarzyszeƒ Praskich przy wsparciu Urz´du Dzielnicy
Praga Pó∏noc m.st. Warszawy zainicjowa∏y akcj´ zbierania eksponatów
z okresu powstania 1944 r. z myÊlà
o zorganizowaniu wystawy. Czynnie
w∏àczyli si´ do akcji tak˝e parafianie
koÊcio∏a pw. Êw. Wincentego, a w∏aÊciciel hal fabryki wódek „Koneser” nieodp∏atnie udost´pni∏ na ten cel swoje
pomieszczenia. Na otwarciu wystawy
„Powstanie Warszawskie 1944 roku na
Pradze. VI Obwód AK i ludnoÊç cywilna”, obok kombatantów i harcerzy, byli
tak˝e przedstawiciele warszawskiego
magistratu. Zaprezentowano fotografie, spisane relacje z czasów powstania,
przedmioty codziennego u˝ytku i broƒ
powstaƒczà. Elementem wystawy by∏y
tak˝e fragmenty samolotu „Liberator”
zestrzelonego w 1944 r. na Pradze. Wyemitowano dwudziestodwu - minutowà
relacj´ nagranà w lutym 1987 r., tu˝
przed Êmiercià p∏k. Antoniego ˚urowskiego, dowódcy VI Obwodu AK na
Pradze. Wystawa sk∏ada si´ z eksponatów nigdzie nieprezentowanych, pochodzàcych z prywatnych zbiorów AK–owców i kombatantów praskich, które
w przysz∏oÊci zasilà zbiory filii Muzeum
Historycznego na Pradze.

P

Fot. Szymon ˚yto

Wystawa na Pradze

Harcerze na ˚oliborzu

Fot. Szymon ˚yto

˝e Powstanie by∏o wa˝nym aktem wojennym, gdy˝ dowiod∏o innym narodom, ˝e Polacy nie mogà si´ zgodziç na
zniewolenie. Z kolei kapelan prezydenta ks. Roman Indrzejczyk mówi∏ o potrzebie budowania takiego spo∏eczeƒstwa, w którym pokój b´dzie czymÊ
trwa∏ym. Wieƒce z∏o˝yli: W∏odzimierz
Paszyƒski w imieniu w∏adz Warszawy
oraz m.in. burmistrz ˚oliborza Janusz
Warakomski, senator Ewa Tomaszewska i pose∏ Bart∏omiej Szrajber. Kwiaty
z∏o˝ono równie˝ pod tablicà upami´tniajàcà bój powstaƒców w pierwszej potyczce Powstania na ul. Paw∏a Suzina.
Odby∏ si´ tak˝e apel poleg∏ych.
W Powstaniu na ˚oliborzu walczy∏o
oko∏o 3 tysi´cy osób, 1100 z nich poleg∏o. Formalnie „Zgrupowanie ˚ywiciel” nie istnia∏o od 6 sierpnia – zastàpi∏y go wtedy zgrupowania: „˚aglowiec”,
„˚bik”, „˚mija”, „˚niwiarz”, „˚ubr”
i „˚yrafa”. Nazwa, pod którà znane sà
obecnie wszystkie te ugrupowania, wywodzi si´ od pseudonimu dowódcy „˚ywiciela” – Mieczys∏awa Niedzielskiego,
pu∏kownika w XXII, a potem II Obwodzie AK i 8. Dywizji Piechoty AK im.
Romualda Traugutta.
Przez ca∏e Powstanie ˚oliborz – odci´ty od ÂródmieÊcia przez si∏y niemieckie na linii Dworca Gdaƒskiego – stanowi∏ powstaƒcze paƒstwo nazywane
Rzeczàpospolità ˚oliborskà ze sprawnie zorganizowanà administracjà wojskowà i cywilnà. Walki w tej dzielnicy
zakoƒczy∏y si´ kapitulacjà oddzia∏ów
˚oliborza 30 wrzeÊnia wieczorem. Ranny pp∏k „˚ywiciel” nie chcia∏ poddawaç
dzielnicy, podporzàdkowa∏ si´ jednak
rozkazom dowódcy powstania Tadeusza
Bora–Komorowskiego. Do niewoli posz∏o ok. 1500 ˝oliborskich ˝o∏nierzy.

Fot. Zuzanna Roguska

3 lata…

Posterunek honorowy przy kamieniu ,,˚ywiciela”
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Inauguracja obchodów 63. roczni -

cy wybuchu Powstania Warszawskiego
rezydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz–Waltz zainaugurowa∏a uroczystoÊci upami´tniajàce 63.
rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego. W konferencji prasowej
na temat obchodów, która odby∏a si´
w sto∏ecznym Ratuszu, uczestniczyli
prezes i wiceprezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg.
Zbigniew Âcibor–Rylski i pp∏k Edmund Baranowski, przedstawiciele
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej – Tadeusz Michalski,
Boles∏aw Hozakowski oraz Tadeusz
Filipkowski, a tak˝e dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan
O∏dakowski.
Podczas konferencji podpisano
apel do mieszkaƒców Polski o oddanie ho∏du i uczczenie minutà ciszy pami´ci Bohaterów Powstania 1 sierpnia o godz. 17.00.

Fot. Mariusz Kubik

P

Eucharystia odprawiana pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Józefa Glempa na
pl. Krasiƒskich

63 lata od tych bohaterskich 63 dni,
od wielkiej – jak s∏usznie dziÊ powiedziano, najwi´kszej – bitwy stoczonej
przez oddzia∏y armii podziemnej
w okresie II wojny Êwiatowej. (…)
Bardzo s∏usznie powiedzia∏ dzisiaj
ksiàdz biskup polowy, ˝e o ile w Polsce, szczególnie w ciàgu ostatnich lat,
o tym bohaterskim wydarzeniu, o tym
wydarzeniu, które by∏o wielkim krokiem ku polskiej wolnoÊci, pami´tamy
ju˝ odpowiednio, o tyle w Êwiecie ciàgle mamy do czynienia ze swoistà
amnezjà. To zdarzenie mylone jest
bardzo cz´sto z innym, skàdinàd niezwykle bohaterskim powstaniem
w warszawskim getcie. Ma∏o kto wie
o tym, co zdarzy∏o si´ w Warszawie
nie na wiosn´ roku 1943, tylko
w sierpniu i wrzeÊniu roku 1944. Mo˝na powiedzieç, ˝e w∏adze publiczne –
i te rzàdowe, i te samorzàdowe – Rzeczypospolitej zadba∏y o naszà pami´ç,
o odpowiednie zwrócenie uwagi na to,
co zdarzy∏o si´ przed 63 laty. Teraz
naszym zadaniem jest to, co Polsce
ju˝ zosta∏o przywrócone, przywróciç
te˝ historii Europy”.

31 lipca 2007 r.
Fot. Szymon ˚yto

Msza Êw. na pl. Krasiƒskich

Fot. Zuzanna Roguska

Na sesji Rady Warszawy nadano ˝o∏nierzom
AK tytu∏y Honorowych Obywateli Warszawy

rezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski z ma∏˝onkà,
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz, przedstawiciele rzàdu,
pos∏owie, senatorowie oraz licznie
zgromadzeni kombatanci wzi´li
udzia∏ w Mszy Êwi´tej przed Katedrà
Polowà Wojska Polskiego. Msz´ odprawi∏ prymas Polski, kard. Józef
Glemp, homili´ wyg∏osi∏ metropolita
warszawski, abp Kazimierz Nycz.
Po mszy na pl. Krasiƒskich odby∏
si´ uroczysty Apel Poleg∏ych, z∏o˝enie
wieƒców pod pomnikiem Powstania
Warszawskiego, a nast´pnie koncert
zatytuowany „63 fotografie. PieÊni
w 63. rocznic´ wybuchu Powstania
Warszawskiego” (o koncercie piszemy
na s. 21).
Podczas uroczystoÊci prezydent Kaczyƒski powiedzia∏ m.in.: „Min´∏y ju˝

P

Honorowi Obywatele Warszawy –
uroczystoÊç na Zamku Królew skim
odczas specjalnej sesji Rady m.st.
Warszawy, zwo∏anej z okazji Dnia
Pami´ci Warszawy (1 sierpnia), który
by∏ cz´Êcià obchodów 63. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego,
b. prezydent Lech Wa∏´sa, b. marsza∏ek Sejmu Wies∏aw Chrzanowski, Irena Sendlerowa, prof. Hilary Koprowski, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio, oraz ˝o∏nierze AK Janusz Brochwicz–Lewiƒski i Czes∏aw
Cywiƒski zostali wyró˝nieni tytu∏em
Honorowego Obywatela Warszawy.
UroczystoÊci odby∏y si´ na Zamku
Królewskim, a uczestniczyli w nich
m.in. prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz–Waltz, prymas Polski
kard. Józef Glemp, kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski i prezes
IPN Janusz Kurtyka.

P

ArtyÊci odtwarzajàcy postaci powstaƒców
podczas koncertu 63 dni - 63 fotografie
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„Marsz Mokotowa”
otwartym po renowacji parku im.
gen. Gustawa Orlicz–Dreszera
odby∏y si´ uroczystoÊci patriotyczne.
Przed pomnikiem Mokotów Walczy
1944 kwiaty z∏o˝y∏y m.in. delegacje
przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich, Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych na czele z jego kierownikiem Januszem Krupskim
oraz w∏adze Warszawy (w tym dzielnicy
Mokotów).
Nast´pnie ul. Pu∏awskà do ul. Dworkowej ruszy∏ Marsz Mokotowa, w którym uczestniczyli przedstawiciele Êrodowisk kombatanckich pu∏ku Armii
Krajowej „Baszta”, przedstawiciele
Stowarzyszenia Szare Szeregi, Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,
Stra˝y Miejskiej, i harcerze. Oglàdajàcy pochód warszawiacy zatrzymywali si´
podziwiajàc sztandary ˝o∏nierzy AK
oraz umiej´tnoÊci u∏anów z Pu∏ku
Ochrony im. Boles∏awa Wieniawy–D∏ugoszowskiego. Marsz zatrzyma∏ si´ pod
tablicà upami´tniajàcà Miros∏awa Jezierskiego i Jana Markowskiego, twórców Marszu Mokotowa.
UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ zapaleniem znicza pod pomnikiem upami´tniajàcym mord na 119 powstaƒcach
pu∏ku „Baszta” przy ul. Dworkowej.

W

Fot. Zuzanna Roguska

1 sierpnia 2007 r.

Scena Êlubu Haliny Treutler i pchor. Jana Biegi

Fot. Szymon ˚yto

a pl. Krasiƒskich odby∏ si´ koncert
„63 fotografie” autorstwa Romana
Ko∏akowskiego poÊwi´cony powstaƒcom. Oratorium sk∏ada∏o si´ z 63 krótkich epizodów – pieÊni, dotyczàcych
ka˝dego dnia walk. Wystàpili znani polscy artyÊci. Motywem by∏y fotografie,
wykonane przez powstaƒczych fotoreporterów, które wyÊwietlano na scenie
podczas wyst´pów.
Bohaterami pieÊni i fotografii byli zarówno ˝o∏nierze AK, harcerze sanitariuszki, jak i zwykli mieszkaƒcy Warszawy. W utworach o pierwszych dniach
sierpnia wspomnieni zostali m.in.: poetka i harcerka Krystyna Krahelska, wybitny poeta pokolenia Kolumbów
Krzysztof Kamil Baczyƒski, który poleg∏ czwartego dnia powstania w obronie pa∏acu Blanka, a tak˝e pierwszy dowódca batalionu „Parasol”, skoczek cichociemny Adam Borys.
W pieÊni o 8 sierpnia na scenie pojawi∏ si´ aktor w roli Zbigniewa Jasiƒskiego – s∏ynnego spikera radiostacji „B∏yskawica”. Wtedy to ze sceny pad∏y legendarne s∏owa powstaƒczej radiostacji: „Halo, tu mówi »B∏yskawica«! Stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie, na fali 32,8 oraz 52,1 m Duch
Warszawy jest wspania∏y”. Szczególne
wzruszenie wywo∏ywa∏y pieÊni o najm∏odszych uczestnikach Powstania.
16 sierpnia by∏ dniem poÊwi´conym
harcerzowi Zbigniewowi Banasiowi (ps.
„Banan”) pierwszemu listonoszowi
Harcerskiej Poczty Polowej poleg∏emu
podczas walk. Przedstawiono tak˝e historie Wojciecha Zalewskiego (ps.
„Orze∏ Bia∏y”) i ∏àcznika Witolda Modelskiego (ps. „Warszawiak”) – najm∏odszego uczestnika Powstania odznaczonego Krzy˝em Walecznych.
W koncercie przypomniano tak˝e radosne wydarzenia. Jednym z nich by∏
Êlub Haliny Treutler i pchor. Jana Biegi
udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego, który odby∏ si´ 13 sierpnia w kaplicy przy ul. Moniuszki 11. 25 wrzeÊnia
poÊwi´cono olimpijczykowi Eugeniuszowi Lokajskiemu, autorowi wielu wyÊwietlonych podczas koncertu zdj´ç.

N

Wspomniano równie˝ o obcokrajowcach walczàcych w Warszawie; byli to
m.in. dowódca plutonu S∏owaków Miros∏aw Iringh i Francuz Roger Barlet,
który zginà∏ jako ˝o∏nierz batalionu
„ZoÊka” w obronie Starego Miasta.
W wyjàtkowo dramatycznej i ekspresyjnej pieÊni o 23 wrzeÊnia przedstawiono
sylwetk´ i prze˝ycia ks. Józefa Stanka –
b∏ogos∏awionego m´czennika II wojny
Êwiatowej.
Koncert przypomnia∏ najpi´kniejsze
a zarazem najtragiczniejsze prze˝ycia
bohaterów Powstania. Ukaza∏ nastroje
i odczucia uczestników oraz Êwiadków
tamtych wydarzeƒ.

Poczty sztandarowe przed pomnikiem w parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera

Fot. Szymon ˚yto

„63 dni–63 fotografie”

Delegacja UdSKiOR z∏o˝y∏a wieƒce podczas
uroczystoÊci na Mokotowie
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Zmiana warty przy Grobie Nie znanego ˚o∏nierza, z∏o˝enie wieƒ ców przed pomnikami gen. Stefa na Grota – R o w e c k i e g o o r a z P o l skiego Paƒstwa Podziemnego
i Armii Krajowej przy ul. Wiej skiej
eremonia rozpocz´∏a si´ w po∏udnie odegraniem hymnu narodowego. Nast´pnie wieƒce pod Grobem
z∏o˝yli przedstawiciele weteranów
z gen. Zbigniewem Âcibor–Rylskim
na czele, marsza∏ek Senatu Bogdan
Borusewicz, premier Jaros∏aw Kaczyƒski, szef Biura Bezpieczeƒstwa
Narodowego W∏adys∏aw Stasiak, ministrowie obrony i spraw zagranicznych Aleksander Szczyg∏o i Anna Fotyga, prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz–Waltz, szefowie urz´dów i reprezentanci organizacji harcerskich.
Plac przy pomniku komendanta
g∏ównego AK gen. Stefana Grota–Roweckiego by∏ kolejnym miejscem na
mapie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. WÊród sk∏adajàcej wieƒce delegacji UdSKiOR by∏
kierownik Urz´du Janusz Krupski i dyrektor Departamentu Wojskowego p∏k
Wies∏aw Misztal.
O godz. 14.00 delegacje przedstawicieli w∏adz rzàdowych i samorzàdowych, UdSKiOR, Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Êrodowisk
kombatanckich, wojska, policji, stra˝y
po˝arnej i harcerzy z∏o˝yli wieƒce pod
pomnikiem Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul.
Wiejskiej.

Fot. Szymon ˚yto

C

Fot. Mariusz Kubik

Marsz Mokotowa

Delegacja UdSKiOR z∏o˝y∏a wieniec na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza

nia. Kierowcy samochodów w∏àczyli
klaksony. Warszawa stan´∏a i zaduma∏a si´ nad swojà historià...
O tej samej godzinie na cmentarzu
wojskowym przy ul. Powàzkowskiej
prezydent RP Lech Kaczyƒski, premier
Jaros∏aw Kaczyƒski, marsza∏ek Senatu
Bogdan Borusewicz, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan O∏dakowski, przedstawiciele Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa: prof. W∏adys∏aw Bartoszewski i Andrzej Przewoênik, kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich
i harcerzy z∏o˝yli wieƒce przy pomniku
Gloria Victis.
Przed uroczystoÊciami na grobie gen.
Antoniego ChruÊciela „Montera”, tak˝e na warszawskich Powàzkach wieƒce
i kwiaty z∏o˝yli przedstawiciele w∏adz
miasta, prof. Jerzy Eisler z Instytutu Pami´ci Narodowej i Êrodowiska kombatanckie.
O godz. 18.00 na Woli przy pomniku
Polegli–Niepokonani odby∏o si´ nabo˝eƒstwo ekumeniczne z udzia∏em biskupa polowego Wojska Polskiego, Tadeusza P∏oskiego, naczelnego kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego, bp. Ryszarda Borskiego,
kanclerza Ordynariatu Prawos∏awnego
WP, ks. Mariana Benzy oraz naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.
Oficjalne uroczystoÊci zakoƒczy∏y si´
zapaleniem ognia na Kopcu Powstania
Warszawskiego przy ul. Bartyckiej, który b´dzie p∏onà∏ przez 63 dni.

Powstaƒcza fotografia z tramwaju

Fot. Mariusz Kubik

17.00 – Godzina „W”, uroczystoÊci
na Powàzkach, pod pomnikiem
„Gloria Victis”, na Woli i Kopcu
Powstania Warszawskiego
rocznic´ wybuchu Powstania
Warszawskiego, punktualnie
o godzinie 17, w stolicy zawy∏y syreny.
Warszawiacy zatrzymali si´ i minutà
ciszy uczcili pami´ç ˝o∏nierzy Sierp-

W

i´dzy godzinà 16.00 a 17.00 dwanaÊcie grup artystycznych sk∏adajàcych si´ z zawodowych aktorów, muzyków oraz harcerzy ZHR i ZHP hufców Mokotowa, prezentowa∏o w tramwajach minikoncerty s∏owno–muzyczne
informujàce w ten sposób pasa˝erów
o przygotowaniach i walkach powstaƒczych na trasie tramwajowej Mokotowa. Projekt nosi∏ nazw´ „Powstaƒcza
fotografia z tramwaju”.

M

Pomnik Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej
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pó∏nocy w Muzeum Powstania
Warszawskiego w Hali „B” (pod
Liberatorem) przedstawiono spektakl
„Triumf Woli” w re˝yserii Jana Klaty.
„Triumf Woli” jest próbà pokazania
tragedii Warszawy. Przedstawienie odnosi si´ do wydarzeƒ w tej warszawskiej
dzielnicy w pierwszych dniach sierpnia
1944 r. Historia opowiedziana zosta∏a
z perspektywy dwóch niemieckich ˝o∏nierzy, których listy polowe, wysy∏ane
z Warszawy, zainspirowa∏y re˝ysera.
Obraz wydarzeƒ dope∏ni∏y efekty
dêwi´kowe (wystrza∏y armatnie, g∏oÊne
bicie serca), a tak˝e komputerowe animacje wizualne. Spektakl trwa∏ ok. 20
minut i by∏ powtarzany w kolejnych
dniach.
Jan Klata (ur. 1973) jest znanym re˝yserem m∏odego pokolenia, laureatem
wielu nagród, m.in. Paszportu „Polityki”. Re˝yserowa∏ m.in. „Rewizora”
wed∏ug Miko∏aja Gigola, „Lochy Watykanu” na podstawie André Gide’a,
„Fantazego” wed∏ug dramatu Juliusza
S∏owackiego, „Trzy stygmaty Palmera
Eldritcha” na motywach powieÊci Philipa K. Dicka.

O

Promocja ksià˝ki „Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach
z archiwów s∏u˝b specjalnych”.
okumenty dotyczàce Powstania
Warszawskiego znajdujàce si´
m.in. w archiwum Federalnej S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa Rosji ukaza∏y si´ w najnowszej publikacji Instytutu Pami´ci
Narodowej. Zbiór „Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów s∏u˝b specjalnych” prezentuje dokumenty wytworzone przez s∏u˝by specjalne III Rzeszy, komunistyczne s∏u˝by
bezpieczeƒstwa powojennej Polski oraz
sowieckie s∏u˝by specjalne.
Spotkanie poÊwi´cone ksià˝ce odby∏o si´ w audytorium im. Jana Nowaka–Jezioraƒskiego Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wzi´li w nim udzia∏:
Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pami´ci Narodowej, Dariusz Gawin, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, W∏adimir Grinin, ambasador
Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej
Polskiej, Piotr Mielecki, dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej
MSWiA, gen. Wasilij Christoforow
z Federalnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
Federacji Rosyjskiej, Marcin Majewski
z Biura Udost´pniania i Archiwizacji
Dokumentów IPN.
W publikacji zawarto kopie protoko∏ów przes∏uchaƒ m.in. dowódcy SS
i policji okr´gu warszawskiego, Paula
Geibla, cywilnego gubernatora Warszawy Ludwiga Fischera, hitlerowskiego zbrodniarza gen. SS Heinza Reinefartha oraz gen. SS Ericha von dem
Bacha. WÊród dokumentów z archiwów rosyjskich znajdujà si´ m.in.: protoko∏y przes∏uchania przez sowiecki
kontrwywiad SMIERSZ w 1945 r. gen.
Reinera Stahela, komendanta Warszawy. Na szczególnà uwag´ zas∏uguj´
protokó∏ z przes∏uchania w kwietniu
1945 r. na moskiewskiej ¸ubiance
ostatniego dowódcy AK gen. Leopolda
Okulickiego.
Publikacja zawiera ponad 100 kopii
dokumentów pochodzàcych z zasobu
IPN, CA FSB Rosji, archiwum fede-

Fot. Mariusz Kubik

D

W∏adys∏aw Bartoszewski (przewodniczàcy
ROPWiM), Tadeusz Filipkowski (Âwiatowy
Zwiàzek ˚o∏nierzy AK) w towarzystwie prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Fot. Zuzanna Roguska

„Triumf Woli” – powstaƒczy spektakl Jana Klaty

2 sierpnia 2007 r.

Kapitu∏a Orderu Wojennego Virtuti Militari

Fot. Mariusz Kubik

Kilkunastominutowe prezentacje
sk∏ada∏y si´ z pieÊni i wierszy o Powstaniu, informacji o przygotowaniach do wybuchu Powstania Warszawskiego (w szczególnoÊci w dzielnicy Mokotów) ze wskazaniem na mijane podczas jazdy historyczne miejsca,
poÊwi´cone powstaƒczym walkom na
Mokotowie. Pasa˝erom rozdawano
ulotki z informacjà o Powstaniu na
Mokotowie oraz o dzia∏aniach artystycznych na terenie dzielnicy, upami´tniajàcych heroiczne wydarzenia.
Odczytywano te˝ rozkaz gen. Tadeusza Bora–Komorowskiego o wybuchu Powstania.
Koordynatorem projektu by∏ Maciej
Gàsiorek, aktor Teatru Nowego w Warszawie.

UroczystoÊci pod pomnikiem Gloria Victis
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Fot. Szymon ˚yto

ralnego w Koblencji i Instytutu Zachodniego i powsta∏a jako efekt prac
wspólnej grupy roboczej polsko–rosyjskiej (IPN/MSWiA–FSB Rosji).

Fot. Zuzanna Roguska

Grób gen. Antoniego ChruÊciela, ps. “Monter”

Na Kopcu Powstania Warszawskiego

4 sierpnia 2007 r.
Rocznicowe akcenty muzyczne
remierowy koncert Agi Zaryan,
promujàcy p∏yt´ „Umiera Pi´kno”,
zebra∏ w Parku WolnoÊci przy Muzeum
Powstania Warszawskiego oko∏o 7000
goÊci.
Piosenkarka wraz z zespo∏em zaprezentowa∏a utwory z najnowszego
krà˝ka, który nagra∏a z okazji 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na p∏ycie znajduje si´ dziewi´ç
utworów autorstwa Krystyny Krahelskiej, Józefa ˚ywiny, Anny Âwirszczyƒskiej, ks. Jana Twardowskiego, Miry
Grelichowskiej i El˝biety Szempliƒskiej.
Adze Zaryan w studio towarzyszy∏o
trio w sk∏adzie: Micha∏ Tokaj – autor
muzyki (fortepian), Micha∏ Baraƒski
(kontrabas), ¸ukasz ˚yta (perkusja).

P

6 sierpnia 2007 r.
1944 – Skrzyd∏a Nadziei. Halifax
JP 276 A z pomocà wolnej Polsce
hangarze lotniczym Wojskowej
Akademii Technicznej przy ul.
Radiowej otwarto wystaw´ „1944
Skrzyd∏a Nadziei. Halifax JP 276A z pomocà wolnej Polsce”. Zaprezentowano
na niej szczàtki bombowca Halifax odnalezione przez Muzeum Powstania
Warszawskiego na jesieni 2006 roku.
4 sierpnia 1944 r. brytyjski samolot,
dowodzony przez kpt. Arnolda R. Blynna, mia∏ dokonaç zrzutu dla powstaƒczej Warszawy. Na pok∏adzie znajdowa∏o si´ trzech lotników z Wielkiej Brytanii i dwóch z Kanady. W nocy z 4 na
5 sierpnia 1944 r. bombowiec zosta∏ zestrzelony nad Dàbrowà Tarnowskà,
i tym samym nie zdo∏a∏ zrealizowaç
swojej misji. Rozbi∏ si´ na bagnistym te-

Fot. Maciej Gàsiorek

W

renie i przele˝a∏ pod ziemià ponad
szeÊçdziesiàt lat.
Na Êlad zestrzelonego Halifaksa pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego natrafili rok temu i zorganizowali ekspedycj´ archeologicznà w miejscu
katastrofy. Dzi´ki przeprowadzonym
przy u˝yciu najnowoczeÊniejszych metod wykopaliskwych, wydobyto i wyeksponowano nie tylko szczàtki maszyny,
ale równie˝ zawartoÊç pojemników
zrzutowych, a nawet przedmioty nale˝àce do za∏ogi kpt. Arnolda Blynna.
Na multimedialnej wystawie pokazano stare mapy, film dokumentalny, odtworzone stanowisko archeologiczne
i niepublikowane do tej pory archiwalne zdj´cia.

7 sierpnia 2007 r.
Amulety’44 – powstaƒcze pamiàtki walczàcych kobiet
a stacji metra „Âwi´tokrzyska”
otwarto plenerowà wystaw´ fotograficznà „Amulety ‘44”, na którà z∏o˝y∏o si´ 10 plansz przedstawiajàcych
wspó∏czesne portrety uczestniczek Powstania Warszawskiego. Na ka˝dej fotografii bohaterka prezentuje swój
amulet b´dàcy pamiàtkà o szczególnym
znaczeniu.
Punktem wyjÊcia w projektowaniu
wystawy „Amulety ‘44” by∏y historie kobiet uczestniczàcych w Powstaniu Warszawskim, nagrane w ramach projektu
„Archiwum Historii Mówionej” (realizowanego przez Muzeum Powstania
Warszawskiego). Poprzez bezpoÊrednie
relacje
uczestniczek
Powstania,
Muzeum stara si´ przybli˝yç wspó∏czesnemu odbiorcy histori´ tamtych dni.
Tytu∏owe amulety majà osobiste znaczenie. Ukryta w jednym przedmiocie
opowieÊç o wydarzeniach sprzed 63 lat
zosta∏a uj´ta w formie krótkiego opisu
wspomnieƒ i jednowyrazowego tytu∏u.
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MARIUSZ KUBIK, ZUZANNA
ROGUSKA, SZYMON ˚YTO
Opracowano na podstawie materia∏ów
organizatorów uroczystoÊci i w∏asnych

Minikoncert mokotowskich harcerzy w warszawskich tramwajach
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63 lata po...
odzina „W”, wyjà syreny, mamy
1 sierpnia 2007 r. Powàzki Wojskowe odwiedzajà t∏umy ludzi. Sà
wÊród nich ci, którzy w 1944 r. chwycili za
broƒ. Wtedy m∏odzi, pe∏ni nadziei, teraz
wzruszeni, bogatsi w powojenne doÊwiadczenia.
To nie jedyne osoby, które pami´ta∏y
o rocznicy boju o Warszaw´. Widaç rodziny
z dzieçmi, harcerzy... Warszawiaków, którzy
znaleêli czas, aby przyjÊç na cmentarz i minutà ciszy uczciç ofiar´, jakà ponios∏a Warszawa 63 lata temu. Pami´tamy i dzi´kujemy – mówià wieƒce z∏o˝one w kwaterze
„ZoÊki”, „Parasola”, przy grobie Krzysztofa
Baczyƒskiego. Trudno znaleêç grób, na którym nie zapalono by lampki.
Czym wyjaÊniç ten fenomen? Nie tak dawno bowiem w czasie obchodów 58. rocznicy
Powstania Warszawskiego cmentarz sprawia∏
wra˝enie opustosza∏ego, dziÊ nie ma gdzie
wcisnàç przys∏owiowej szpilki. Prze∏om
w spo∏ecznej ÊwiadomoÊci dokona∏ si´ na
przestrzeni ostatnich pi´ciu lat. Niewàtpliwie
jest to zas∏ugà otwarcia wreszcie tak wyczekiwanego Muzeum Powstania Warszawskiego
i szeroko zakrojonej akcji medialnej, z jakà
mieliÊmy do czynienia trzy lata temu. Mo˝na
ju˝ chyba nawet mówiç o swoistym boomie
na 60. rocznic´, który to rozpoczà∏ fal´ zainteresowania narastajàcego wokó∏ tematyki
Powstania Warszawskiego, umo˝liwiajàc
wkroczenie tego zagadnienia na ca∏kiem nowe tory debaty publicznej.
Jak jednak wyt∏umaczyç indyferentyzm
historyczny, który towarzyszy∏ do tej pory
Polakom w zderzeniu z dzisiejszym zainteresowaniem i ho∏dem, jaki sk∏adajà powstaƒcom? Patriotyzm sta∏ si´ powszechny, publiczny, przesta∏ byç ∏àczony z zachowaniem okreÊlanym jako wstydliwe.
Czy to moda na patriotyzm?
– Od paru lat jesteÊmy Êwiadkami przemiany, jakà przechodzi zainteresowanie historià wÊród m∏odych – mówi dwudziestoletni warszawiak. – Staje si´ ona zarówno
kluczem do poznawania historii w∏asnej rodziny, jak i próbà zrozumienia, jakim krajem jest dzisiaj Polska. Zaczynamy powoli
dostrzegaç, ˝e od przesz∏oÊci nie da si´
uciec, jest obecna w naszym ˝yciu nie tylko
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pod postacià powa˝nych historycznych
opracowaƒ, ale wyst´puje równie˝ jako
element popkultury – dodaje.
– Okazuje si´, ˝e wbrew kasandrycznym
przepowiedniom nie zapadliÊmy na historycznà amnezj´. M∏odzi na nowo interpretujà nasze dzieje – zauwa˝a jeden z powstaƒców. RzeczywiÊcie, historia opuszcza zakurzone pó∏ki bibliotek. Staje si´ inspiracjà dla
artystów – p∏yta zespo∏u Lao Che „Powstanie Warszawskie” by∏a jednym z najwi´kszych muzycznych wydarzeƒ 2005 r.
Co sprawi∏o, ˝e m∏odzi ludzie zainteresowali si´ Powstaniem Warszawskim?
Wspomniane ju˝ wczeÊniej Muzeum Powstania Warszawskiego, prócz pe∏nienia
istotnej funkcji w przekazywaniu martyrologii narodu, jest jednym z najwa˝niejszych kulturowych punktów stolicy, a organizowane
co roku obchody zerwa∏y z wydawa∏oby si´
naturalnà, ponurà, nad´tà oficjalnà oprawà.
Ca∏e miasto oplakatowano „rozk∏adem
jazdy” obchodów 63. rocznicy. Koncerty, inscenizacje walk i inne imprezy m∏odzie˝owe
przeplatajà si´ z tradycyjnymi uroczystoÊciami z∏o˝enia kwiatów, mszami Êwi´tymi, wr´czaniem odznaczeƒ paƒstwowych. Nie naruszajàc sfery sacrum, podkreÊla si´ ludzki
wymiar tragicznej w skutkach decyzji o rozpocz´ciu w sierpniu 1944 r. otwartej walki,
dostrzegajàc w powstaƒcach, nierzadko nastolatkach, ludzi bliskich wspó∏czesnej m∏odzie˝y. Okazuje si´, ˝e wÊród organizatorów
i pomys∏odawców pojawiajà si´ liczne grupy
ludzi m∏odych. Nie wystarczy im bierne
uczestnictwo w obchodach rocznicowych.
Chcà zaznaczyç swój wk∏ad, dzia∏aç, bawiç
si´, ale równie˝ uczyç. Znajdujà w∏asny sposób na uhonorowanie powstaƒców warszawskich – koncert rockowy, komiks, widowiskowa inscenizacja. Nie bez powodu
o muzeum mówi si´, ˝e ∏àczy „dziadków
i wnuki”, mo˝e w∏aÊnie dlatego wybrano
Park WolnoÊci za g∏ówne miejsce tegorocznych uroczystoÊci.
Powracajàc na Powàzki Wojskowe zaglàdamy na chwil´ na kwater´ „brzozowych krzy˝y”: t∏um ludzi, wszyscy „poobklejani” znaczkami Spo∏ecznego Komitetu
Opieki nad Grobami Poleg∏ych ˚o∏nierzy
Batalionu „ZoÊka”. Tutaj prowadzona jest
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Fot. Zuzanna Roguska

Moda na patriotyzm

Kwatera „ZoÊkowców”, na Powàzkach,
1 sierpnia 2007 r.

coroczna kwesta, z której dochód przeznaczany jest na renowacj´ krzy˝y i utrzymanie kwatery. Kolejne zaskoczenie – pieniàdze zbierajà g∏ównie harcerze i m∏odzie˝
w wieku gimnazjalnym i licealnym. Zapytani, czy b´dzie mo˝na ich spotkaç w tym
samym miejscu za rok, odpowiadajà, ˝e
kwesta odbywa si´ tak˝e w listopadzie
w Dniu Wszystkich Âwi´tych, zaÊ oni sà co
roku. Tak planujà wakacje, aby 1 sierpnia
móc byç w Warszawie, na Powàzkach.
W podobnym tonie utrzymane sà wypowiedzi ludzi odwiedzajàcych kwater´. Mówià, ˝e nie mogliby nie przyjÊç 1 sierpnia
na Powàzki. Sà to g∏ównie rodziny z ma∏ymi dzieçmi.
– W obchodach tych najcudowniejsze
jest to, ˝e anga˝ujà si´ w nie m∏odzi ludzie
– to wspania∏e – powiedzia∏a jedna z mijajàcych nas kobiet. Trwa nieustanna rotacja, jedni przychodzà, inni zbierajà si´,
gdy˝ majà jeszcze w planie zajrzeç w inne
miejsce w Warszawie, gdzie planowany jest
koncert, inscenizacja, bàdê msza w intencji
poleg∏ych.
Pami´ç o desperackim zrywie powstaƒczym prze˝ywa w ostatnich latach odrodzenie. Powstanie Warszawskie nie jest ju˝
tematem tabu, nie unika si´ go w debacie
publicznej jako tematu niewygodnego,
dra˝liwego. Nie stanowi on tylko wakacyjnego newsa w sezonie ogórkowym, nie jest
te˝ tematem zast´pczym dla polityków.
Kombatanci wreszcie zajmujà nale˝ne im
miejsce, sà doceniani, szanowani. Po latach wi´zieƒ i oskar˝eƒ to mi∏a odmiana.
Pozostaje pytanie, czy to aby nie za póêno
i dlaczego trzeba by∏o tak d∏ugo czekaç na
te par´ s∏ów uznania? Nie ulega jednak
wàtpliwoÊci – by∏o warto...
MARZENA WOJTCZAK
Autorka jest studentkà II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim i wolontariuszkà Spo∏ecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poleg∏ych ˚o∏nierzy Batalionu „ZoÊka”.

B∏. ks. Józef Stanek
– kapelan powstaƒczej Warszawy
rodzi∏ si´ 4 grudnia 1916 r. w ¸apszach Ni˝nych na Spiszu. W 1929 r.
pobiera∏ nauk´ w Kolegium Marianum ksi´˝y Pallotynów w Wadowicach, a nast´pnie zg∏osi∏ si´ do nowicjatu w Sucharach
k. Nak∏a. Tu˝ przed wybuchem wojny rozpoczà∏ studia w Wy˝szym Seminarium Duchownym w O∏tarzewie. We wrzeÊniu 1939 r. wraz
z innymi klerykami i ksi´˝mi zosta∏ uwi´ziony
przez Armi´ Czerwonà. Od Êmierci w sowieckim ∏agrze ocali∏a go ucieczka. Powróci∏ do
O∏tarzewa i 7 kwietnia 1941 r. z ràk abp. Stanis∏awa Galla w Katedrze Êw. Jana Chrzciciela w Warszawie otrzyma∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie. Kontynuowa∏ konspiracyjne studia na
wydziale socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zwiàza∏ si´ z Armià Krajowà.
Wybuch Powstania Warszawskiego zasta∏
go w ÂródmieÊciu, gdzie w kaplicy Sióstr Rodziny Marii przy ul. Ho˝ej pe∏ni∏ obowiàzki
powstaƒczego kapelana. Tam te˝ z ksi´dzem
Stankiem zetknà∏ si´ ks. Edward Materski,
póêniejszy ordynariusz diecezji radomskiej,
który podkreÊla∏ jego odwag´, ofiarnoÊç
i roztropnoÊç w tragicznych dniach sierpnia
i wrzeÊnia 1944 r. Oko∏o 15 sierpnia ks. Stanek przyby∏ ze ÂródmieÊcia na Czerniaków
i zosta∏ kapelanem zgrupowania AK ,,Kryska”. Przy ul. Wilanowskiej, gdzie otrzyma∏
kwater´, natychmiast urzàdzi∏ powstaƒczà
kaplic´. Od tej chwili ks. „Rudy”, bo taki
przybra∏ pseudonim w sutannie, ze stu∏à
z bia∏o–czerwonà opaskà na ramieniu w fura˝erce na g∏owie towarzyszy∏ powstaƒcom,
by∏ nadziejà ludnoÊci cywilnej. Odwiedza∏
powstaƒcze szpitale, g∏osi∏ homilie, by∏ na
pierwszej linii walki i schodzi∏ do piwnic, by
pocieszyç kryjàcà si´ w nich ludnoÊç. Znali
go obroƒcy i chorzy szpitala Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przy ul. Czerniakowskiej, powstaƒczych szpitali w Domu Zarobkowym Starców przy ul. Czerniakowskiej
168, w budynku szkolnym przy ul. Zagórnej
9, w ,,Blaszance” przy ul. Przemys∏owej
i przy ul. Wilanowskiej. Szuka∏ i by∏ wÊród
tych, którzy oczekiwali jego pomocy. ˚o∏nierz Zgrupowania ,,Kryska” Ryszard Czugajewski tak wspomina∏ ks. ,,Rudego”:
„Znajdowa∏ si´ wsz´dzie tam, gdzie móg∏
przynieÊç fizycznà i duchowà pomoc bliênim.
Towarzyszy∏ tragedii ludzi szukajàcych pomocy nad Wis∏à, oczekujàcych na pontony,
które zawioz∏yby ich na drugi brzeg”.

Fot. Mariusz Kubik
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Wizerunek ks. Stanka w kaplicy jego imienia
w Muzeum Powstania Warszawskiego

Brama zrujnowanego domu przy ul. Solec

Ks. Józef Stanek w otoczeniu najbli˝szych,
w dniu prymicji

23 wrzeÊnia 1944 r. ks. Józef Stanek zosta∏
zamordowany przez Niemców. Z relacji ks.
Józefa Warszawskiego i Janiny Dami´ckiej–Lorentowicz ps. „Duda” z ,,Kryski” wy∏ania si´ obraz m´czeƒskiej Êmierci bohaterskiego kapelana. Przed egzekucjà ks. Stanek
zosta∏ pobity i obrabowany z butów z cholewami. Nie pozwoli∏ zdjàç Niemcom z ramienia bia∏o–czerwonej opaski. Âwiadom bliskiej
Êmierci ks. Stanek b∏ogos∏awi∏ Êwiadkom egzekucji przep´dzanym przez oprawców. Powieszono go na linie i jego w∏asnej stule na terenie magazynów ,,Spo∏em” przy zbiegu ulic
Solec i Wilanowskiej. Jeden z Niemcow
uÊmiechajàc si´ szyderczo powiedzia∏ ∏amanà
polszczyznà: ,,To jest wasz g∏ówny bandyta”.
˚o∏nierze Zgrupowania AK ,,Kryska”
postawili swojemu kapelanowi pi´kny pomnik. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II wyniós∏
Go na o∏tarze wraz z 98 m´czennikami KoÊcio∏a w Polsce. Rafa∏ Kalinowski, Adam
Chmielowski, abp Zygmunt Szcz´sny Feliƒski, o. Maksymilian Kolbe, ks. Józef Stanek
i ks. Jerzy Popie∏uszko potwierdzajà prawd´, ˝e KoÊció∏ by∏ zawsze z narodem w chwilach trudnych, kapelani zaÊ nie opuszczali
w niedoli ˝o∏nierzy i ludnoÊci cywilnej.
ANDRZEJ MELAK
Fotografie pochodzà z ksià˝ki „Gdy zaczniemy walczyç mi∏oÊcià… Portrety kapelanów
powstania warszawskiego”, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2004

Ulica Solec 41–43, tutaj ks. Józef Stanek odnalaz∏ Wojciecha Zab∏ockiego „Derkacza”
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Wkrótce ukoƒczy 100 lat…

Ks. Wac∏aw Kar∏owicz

O
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mocy duszpasterskiej ci´˝ko rannym i chorym
mieszkaƒcom stolicy. 17 sierpnia 1944 r. zas∏ynà∏ bohaterskim czynem, wynoszàc z p∏onàcej katedry Êw. Jana przywiezionà w XVI w.
z Norymbergi cudownà gotyckà figur´ Jezusa
Ukrzy˝owanego, którà przeniós∏ do podziemi
koÊcio∏a o. Dominikanów pw. Êw. Jacka przy
ul. Freta. Przed tà cudownà figurà przywiezionà przez Baryczk´ w XVI w. modlili si´ królowie, przywódcy powstaƒ narodowych (Romuald Traugutt), i ludnoÊç powstaƒczej Starówki. Wspominajàc walki na Starówce
ksiàdz mówi∏: „˚egnaliÊmy wcià˝ naszych kolegów, bliskich nam i wcale nieznanych, zwiàzanych tym, co najsilniejsze – w∏aÊnie wi´zami
krwi. W´z∏ów tych nawet Êmierç nie przeci´∏a. Polegli przekazywali ˝ywym testament. By∏a nim wolnoÊç, za którà padli. Nie kupiliÊmy
tej wolnoÊci tanio. Bitwa o Polsk´, a zw∏aszcza
o jej wielkà stolic´ trwa∏a d∏ugie lata. Cena,
którà p∏aciliÊmy, by∏a naprawd´ najwy˝sza, na
jakà Naród by∏o staç. Nikt w Êwiecie w takich
warunkach nie porwa∏by si´ za broƒ. Powstanie sierpniowe zjedna∏o Polsce w Êwiecie imi´
bohaterskiego Narodu. WalczyliÊmy o w∏asne
sprawy zdradzeni przez Rosj´ Sowieckà
i opuszczeni przez aliantów”.
Po upadku Starego Miasta kana∏ami
przedosta∏ si´ na ˚oliborz i dalej do Puszczy Kampinoskiej, pe∏niàc funkcj´ kapelana. Po wojnie n´kany i poszukiwany przez
w∏adze bezpieczeƒstwa. Z trudnego zadania utworzenia nowej parafii i budowy koÊcio∏a pod wezwaniem Êw. Wac∏awa na Goc∏awku wywiàza∏ si´ w ciàgu jednego roku.
Przez 30 lat by∏ proboszczem, a z racji pe∏nionych obowiàzków sta∏ si´ przedmiotem
ustawicznych szykan s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Od poczàtku lat siedemdziesiàtych
prowadzi∏ niezale˝nà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i edukacyjnà. W 1974 r. z ks. bp. W∏adys∏awem Mizio∏kiem, ks. p∏k. AK Antonim
Czajkowskim i Arkadiuszem Melakiem zawiàza∏ Kràg Pami´ci Narodowej. Broni∏ zagro˝onego dziedzictwa narodowego, a degradowane i unicestwiane przez komunistów miejsca pami´ci przywraca∏ spo∏eczeƒstwu. Z Kr´giem Pami´ci Narodowej
w latach 1974–1989 zorganizowa∏ kilkaset
uroczystoÊci i nabo˝eƒstw na polach Ossowa, Zielonej w Olszynce Grochowskiej,
przy Krzy˝u Traugutta, na Dolince Katyƒskiej, w katedrze Êw. Jana, koÊciele Êw. An-
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ny, Êw. Krzy˝a, Êw. Trójcy na Jasnej Górze.
W 1979 r. z ponad dwudziestoma innym
osobami za∏o˝y∏ konspiracyjny Komitet
Katyƒski, z którego inicjatywy postawiono
pierwszy w Polsce Pomnik Katyƒski (31 lipca 1981 r. na Dolince Katyƒskiej). Ks. Kar∏owicz jest wspó∏autorem projektu pomnika. Wraz z bp. Miko∏ajem Sasinowskim,
a póêniej bp. Tadeuszem Zawistowskim
zorganizowa∏ pierwszà pielgrzymk´ ˝o∏nierzy Polski Walczàcej na Jasnà Gór´. Na
uroczystoÊç przyby∏o 100 tys. osób. Przez
30 lat regularnie odprawia nabo˝eƒstwa
polowe przy zbiorowej mogile powstaƒczej
w Olszynce Grochowskiej, która w ogromnej mierze swe ocalenie zawdzi´cza ksi´dzu Kar∏owiczowi i ofiarnoÊci rodziny Melaków, których odwiedza∏ w wi´zieniu
w Bia∏o∏´ce, Za∏´˝u i Uhercach w okresie
stanu wojennego.
Prezydent RP Lech Kaczyƒski uhonorowa∏ w maju br. ks. Wac∏awa Kar∏owicza
Krzy˝em Komandorskim Odrodzenia Polski, a miasto Warszawa przyzna∏o ksi´dzu
godnoÊç Honorowego Obywatela Miasta
Sto∏ecznego Warszawy. Instytut Pami´ci
Narodowej w uznaniu zas∏ug nada∏ ksi´dzu
tytu∏ Kustosza Pami´ci Narodowej. W maju
br. Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI wyniós∏ ks.
pra∏ata Wac∏awa Kar∏owicza do godnoÊci
szambelana Jego ÂwiàtobliwoÊci.
STEFAN MELAK

Fot. Archiwum Stefana Melaka

d 75 lat pos∏ugi kap∏aƒskiej szczególnà troskà otacza miejsca pami´ci narodowej, umacnia wiar´
i patriotyzm m∏odego pokolenia Polaków.
Urodzi∏ si´ przed stu laty, 15 wrzeÊnia 1907 r.
w rodzinie leÊnika we wsi ¸aÊ parafii Szelków
powiatu makowskiego. By∏ ósmym dzieckiem
Józefa Kar∏owicza i Anieli Kar∏owiczowej
z domu Ciszkowskiej. Po ukoƒczeniu gimnazjum w Pu∏tusku w 1926 r. wstàpi∏ do seminarium duchownego w Warszawie. Âwi´cenia
kap∏aƒskie otrzyma∏ 31 stycznia 1932 r. Tu˝
przed wybuchem II wojny Êwiatowej decyzjà
bp. Stanis∏awa Galla zosta∏ skierowany do
pracy w parafii w Rawie Mazowieckiej. Decyzja rawskiego inspektora szkolnego, Niemca,
przez kilka miesi´cy uniemo˝liwia∏a ksi´dzu
nauk´ religii w szko∏ach. Od poczàtku 1940 r.
do lata 1941 r. prowadzi∏ zaj´cia w szko∏ach
rawskich bezp∏atnie. Od poczàtku pobytu
w Rawie zajà∏ si´ organizowaniem konspiracji. Zorganizowa∏ tajne nauczanie z pomocà
rodziny Rubczyƒskich. Z proboszczem rawskim ks. kanonikiem Wac∏awem Zienkowskim (póêniej zamordowanym przez Niemcow) pomaga∏ w ucieczkach kilkuset jeƒców
z obozu utworzonego 10 wrzesnia 1939 r.
w Rawie, w którym Niemcy przetrzymywali
2000 ˝o∏nierzy polskich. By∏ te˝ kapelanem
w rawskim szpitalu Êw. Ducha, gdzie szczególnie zaprzyjaêni∏ si´ z dr. Aleksandrem Sibilskim. Po powrocie do Warszawy zosta∏ przydzielony do parafii przy katedrze Êw. Jana na
Starym MieÊcie. Pod pseudonimem „Andrzej
Bobola” dzia∏a∏ w Zwiàzku Walki Zbrojnej,
a nast´pnie Armii Krajowej. W swoim mieszkaniu przy ul. Kanonia zorganizowa∏ punkt
kontaktowy dla kurierów podziemia, podró˝ujàcych na trasie Warszawa – Londyn. Prowadzi∏ prac´ duszpasterskà w warszawskich
zak∏adach Philipsa po∏àczonà z zadaniami
zleconymi przez KG AK. Swojà ofiarnoÊcià
zdoby∏ uznanie Kurii Polowej i naczelnego
kapelana AK ks. p∏k. Tadeusza Jachimowskiego „Budwicza”. Zosta∏ uhonorowany
Krzy˝em Niepodleg∏oÊci z Mieczami. W czasie Powstania Warszawskiego by∏ m.in. kapelanem batalionów ,,Gustaw” i „Antoni”.
Wspó∏organizowa∏ jeden z najwi´kszych szpitali powstaƒczych na Starym MieÊcie przy ul.
D∏ugiej. Przez ca∏y dramatyczny okres walk
na Starówce ka˝dego dnia odprawia∏ co najmniej czterdzieÊci pogrzebów. Udziela∏ po-

Fot. Szymon ˚yto

– przewodniczàcy duszpasterzy
Polski Walczàcej

Prof. Zbigniew
A. Pe∏czyƒski – „Jagie∏∏o”
okotowski powstaniec, by∏y
˝o∏nierz Dywizji gen. Stanis∏awa Maczka, emerytowany
politolog Oxfordu – prof. Zbigniew Andrzej Pe∏czyƒski nie potrafi rozstaç si´
z edukacjà. Od roku 1994 w Warszawie
prowadzi samofinansujàcà si´ Szko∏´
Liderów – spo∏ecznych i politycznych.

M

Z gen. Tadeuszem Pe∏czyƒskim, „Grzegorzem” (1892–1985) poza nazwiskiem nic
ich nigdy poza AK–owskà konspiracjà nie
∏àczy∏o. Swoich szefów z okresu Powstania
Warszawskiego – genera∏ów Pe∏czyƒskiego
i Bora–Komorowskiego – osobiÊcie pozna∏
dopiero w 20. rocznic´ spotkania weteranów »Baszty« w Londynie. Jedyny syn
„Grzegorza”, Krzysztof Pe∏czyƒski „Kasztan” by∏ ci´˝ko ranny w drugim dniu walk,
podczas ataku na koszary ˝andarmerii na
warszawskim Mokotowie. Zmar∏ kilkanaÊcie dni pó˝niej w powstaƒczym szpitalu.
Zbigniew Andrzej Pe∏czyƒski urodzi∏ si´
w 1925 r. blisko Warszawy, w Grodzisku Mazowieckim. Tam te˝ do dziewiàtego roku ˝ycia chodzi∏ do szko∏y powszechnej, ale ch´tnie wyje˝d˝a∏, kiedy tylko móg∏, do stolicy.
Matka mia∏a bogatà rodzin´, zasobnà w obszernà bibliotek´, gdzie zaczytywa∏ si´ –
g∏ównie reporta˝ami z Ameryki Po∏udniowej i Japonii. Odkrywa∏ inne Êwiaty...
– Matka pokaza∏a mi literackie „okno
na Êwiat” oraz warszawskie kina – wspomina prof. Pe∏czyƒski. – Tam po raz pierwszy
widzia∏em kroniki PAT oraz relacj´ z wioÊlarskich wyÊcigów Oxford – Cambridge.
Dok∏adnie siedem lat póêniej by∏em
w Londynie jednym z naocznych Êwiadków
tych sportowych zmagaƒ...
Ale wczeÊniej, w ciàgu oÊmiu trudnych
lat po rozpadzie ma∏˝eƒstwa rodziców,
kszta∏ci∏ si´ w szeÊciu szko∏ach podstawowych oraz trzech gimnazjach – poza Grodziskiem w Marysinie Wawerskim, Kamieniu Pomorskim i Chojnicach. Tam po raz
pierwszy zetknà∏ si´ z losem przeÊladowanych ˚ydów – na dworzec w Chojnicach
Niemcy wywozili ich masowo z Reichu.
Po szkole zawodowej dla elektryków

w Warszawie Êwiadectwo dojrza∏oÊci otrzyma∏ na tajnych kompletach latem roku
1943. Nauk´ w liceum podziemnym im. Tadeusza Rejtana na Mokotowie ∏àczy∏
z udzia∏em w Grupach Katolickich zwiàzanych z Sodalicjà Mariaƒskà, prowadzonych
przez kapelana Szarych Szeregów ks. Jana
Ziej´, ps. ,,Rybak” (1897–1991) oraz W∏odzimierza Okoƒskiego, póêniejszego marianina. Spotykali si´ po Mszach w koÊciele Êw. Aleksandra na pl. Trzech Krzy˝y
i w prywatnych mieszkaniach. Wówczas to
Zbyszek zafascynowa∏ si´ personalizmem
Jacquesa Maritaina, jego „Trzema reformatorami”. I ˝y∏ intensywnie codziennym
rytmem okupowanego miasta.
Miasta, o którym hitlerowski generalny
gubernator GG, Hans Frank (1900–1946)
powiedzia∏ w grudniu 1943: „GdybyÊmy
nie mieli Warszawy w Generalnym Gubernatorstwie, to nie mielibyÊmy równie˝ 4/5
trudnoÊci, z którymi musimy walczyç”.

Rycerskie rzemios∏o
Do AK-owskiej konspiracji Zbyszek
Pe∏czyƒski wstàpi∏ w listopadzie 1943 r.
wraz z kolegami z Grup Katolickich: Boles∏awem Taborskim, ps. ,,Juliusz” (ur.
1927) oraz Jerzym Gotfrydem, ps.,, Strata” – póêniejszym dowódcà sekcji w plutonie instruktora „Piotrusia” – Jerzego K∏oczowskiego (1924) z kompanii Ba∏tyk–1
w batalionie sztabowym „Baszta”. Tak˝e
jesienià 1943 r. rozpoczà∏ studia polonistyczne na kompletach Uniwersytetu
Ziem Zachodnich w lokalach konspiracyjnej Warszawy.
– Gdy przyszed∏ rok 1944, nie mia∏em
poj´cia, ˝e szykuje si´ jakieÊ powstanie –
po latach wspomina prof. Pe∏czyƒski. Wyobra˝enia mia∏em ca∏kiem nieheroiczne,
a by∏em poczàtkujàcym saperem.
Zbiórka „Baszty” odby∏a si´ w parku
Dreszera na Mokotowie. Powstaƒczy sztab
przebywa∏ w tym czasie na Woli, a rodzice
Zbyszka zaskoczeni wybuchem walk
w ÂródmieÊciu, przemkn´li si´ jakoÊ do
Grodziska. W po∏owie wrzeÊnia do∏àczy∏

St. strzelec Zbigniew Pe∏czyƒski „Jagie∏∏o”,
II pluton kompanii B1, Fot. z 1945 r.
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do nich m∏odszy brat Zbigniewa, Kazimierz Pe∏czyƒski (rocznik 1927), równie˝
mokotowski powstaniec.

Niech p∏ynie piosenka z barykad
W pierwszym tygodniu Powstania najci´˝ej by∏o na Woli, dzielnicy rozs∏awionej
przez podchorà˝ego „Ziutka” (Józef
Szczepaƒski) s∏owami hymnu batalionu
„Parasol”: ,,Pa∏acyk Michla, ˚ytnia Wola...” Okupacyjny Mokotów, niezmiernie
rozleg∏a dzielnica, w nik∏ym stopniu opanowany zosta∏ przez AK–owskà partyzantk´. Dowództwo Powstania powa˝nie rozpatrywa∏o mo˝liwoÊç wycofania s∏abo
uzbrojonych bojowców z terenu tej dzielnicy. Dowódca kompanii ∏àcznoÊci „Baszty” por. Jerzy Stefan Stawiƒski ps. „¸àcki”
tak zapami´ta∏ pierwsze dni Sierpnia ’44:
– OÊrodek ∏àcznoÊci uruchomi∏em na
ul. Pilickiej, a nasze dowództwo by∏o przy
ul. Malczewskiego. Rano, we Êrod´
2 sierpnia, pogoda by∏a deszczowa, co dodatkowo pogarsza∏o nasz nastrój – zaj´liÊmy tylko par´ uliczek. Si´galiÊmy od parku Dreszera i ul. Odyƒca po ul. Woronicza, gdzie budynek szkolny nadal okupowa∏ silny oddzia∏ ˝andarmerii. Oko∏o godziny 10 otrzyma∏em rozkaz zlikwidowania ca∏ej ∏àcznoÊci. Oznacza∏o to wycofanie nas do lasu.
Ostatecznie Mokotów broni∏ si´ ponad
osiem tygodni. Szko∏a na rogu ulic Woronicza i Pu∏awskiej kilkakrotnie zdobywana
by∏a przez oddzia∏y podleg∏e Komendzie
G∏ównej AK, dowodzone przez p∏k „Daniela” – Stanis∏awa Kamiƒskiego. Krwawe
˝niwo przynios∏y nieudane szturmy na
Królikarni´. Ostatnie dni sierpnia objawi∏y kolejny partyzancki przebój – w ma∏ym
domku przy ul. Goszczyƒskiego narodzi∏
si´ „Marsz Mokotowa”:
Ten pierwszy marsz ma dziwnà moc,
Tak w piersiach gra, a˝ braknie tchu,
Czy w s∏oƒca blask, czy w ciemnà noc
Prowadzi nas pod ogniem luf...
Wychodzàce na Mokotowie powstaƒcze
pismo „Baszta” powieli∏o s∏owa „Karnisza” (Miros∏aw Jezierski) oraz nuty melodii napisanej przez Jana Markowskiego –
„Krzysztofa” i rozes∏a∏o do pododdzia∏ów.
We wrzeÊniu 1944 r. „Marsz Mokotowa”
zaÊpiewa∏ na Koszykowej w auli Wydzia∏u
Architektury Politechniki Warszawskiej
sam Mieczys∏aw Fogg (1901–1990).
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W tamtych czasie losy obroƒców Górnego Mokotowa by∏y ju˝ przesàdzone.
– Dla mnie powstaƒczy zryw na Mokotowie – wspomina Zbigniew Pe∏czyƒski –
trwa∏ do wtorku 26 wrzeÊnia. O godzinie
piàtej rano rozpocz´∏a si´ ewakuacja zarzàdzona przez p∏k. „Karola” (pp∏k Józef
Rokicki – dowódca V Obwodu AK). To
by∏ 57 dzieƒ zmagaƒ, a jego kolejne godziny by∏y koszmarem zakoƒczonym nieudanà próbà wycofania si´ kana∏ami do
broniàcego si´ wcià˝ ÂródmieÊcia. Po
prawie oÊmiogodzinnym b∏àdzeniu i potykaniu si´ w lepkiej mazi nasze nerwy nie
wytrzymywa∏y d∏u˝ej napi´cia. PorzuciliÊmy broƒ i ruszyliÊmy do najbli˝szego
w∏azu. KtoÊ wspià∏ si´ ku wyjÊciu i krzyknà∏ w j´zyku niemieckim: „Deutsche Soldaten! Nicht schiessen!! Hier Polnische
Kamaraden!!! Niemcy rykn´li Êmiechem
i odkrzykn´li: RAUS! Klapa w∏azu podnios∏a si´ na oÊcie˝ i jeden po drugim wynurzyliÊmy si´ – oÊlepieni s∏oƒcem. Dzi´ki Bogu, ˝e trafiliÊmy na Wehrmacht,
a nie SS. ZostaliÊmy zrewidowani, ograbieni z pieni´dzy i zegarka, a nast´pnie
odprowadzeni w okolic´ tego samego
parku, gdzie rozpoczynaliÊmy wojaczk´
1 sierpnia.
Eskortowani przez oddzia∏ skoÊnookich
Ka∏muków starszy strzelec „Jagie∏∏o” wraz
z kolegà Taborskim – „Juliuszem” zostali
na terenie Fortu Mokotowskiego nakarmieni wojskowà grochówkà. – Smakowa∏a
jak ma∏mazja – twierdzi Boles∏aw Taborski.
W dalszej drodze do obozu przejÊciowego w Pruszkowie mijali Grodzisk, gdzie
Êwistkiem papieru wyrzuconym z pociàgu,
Zbyszek powiadomi∏ rodzin´ Pe∏czyƒskich
o prze˝yciu powstaƒczego koszmaru.
Po latach Taborski napisa∏ o wyjÊciu
z Mokotowa: – Kolano, które dosta∏o nader „higenicznà” kàpiel w kana∏ach, coraz
bardziej protestuje przeciwko d∏ugiemu
marszowi. Utykam coraz bardziej, a podpiera mnie i w koƒcu prawie niesie „Jagie∏∏o” – sam jeszcze ze Êladami kontuzji
[na g∏owie]. Podobno popsu∏em mu plany
ucieczki...
W takich okolicznoÊciach uszed∏ z ˝yciem i zosta∏ uratowany dla nauk politycznych przysz∏y naukowiec – pierwszy polski
wyk∏adowca w Oksfordzie. Poprzez obóz
jeniecki w Sandbostel k. Bremy trafi∏, po
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Prof. Pe∏czyƒski z prezydentem USA Billem
Clintonem (Waszyngton, 1993 r.), który by∏ jego studentem

wyjÊciu z niewoli na kurs samochodowy do
Brygady Pancernej gen. Sttanis∏awa W∏adys∏awa Maczka (1892–1994). A nast´pnie

na studia w Szkocji i Anglii. Oby nie tylko
Anglosasi cieszyli si´ jego witalnoÊcià.
BOGDAN J. KRAWCZYK

Zbigniew Andrzej Pe∏czyƒski
Urodzi∏ si´ w Grodzisku Mazowieckim
w 1925 r. W czasie II wojny Êwiatowej by∏
˝o∏nierzem AK, walczy∏ w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszka∏ w Wielkiej
Brytanii. Na Uniwersytecie w St. Andrews
w Szkocji studiowa∏ ekonomi´ i nauki polityczne a na Uniwersytecie Oksfordzkim filozofi´ politycznà i politologi´. W 1956 r.
(równie˝ w Oxfordzie) obroni∏ prac´ doktorskà z filozofii politycznej Hegla. Cztery
lata wczeÊniej zdecydowa∏, ˝e na sta∏e zostanie w Anglii i przyjà∏ obywatelstwo brytyjskie. W nowej ojczyênie za∏o˝y∏ rodzin´.
Zbigniew i Denise Pe∏czyƒscy majà troje
dzieci: syna i dwie córki.
W 1953 r. zaczà∏ wyk∏adaç na Uniwersytecie Oksfordzkim i zosta∏ „fellowem” Pembroke College; w Oxfordzie przepracowa∏
czterdzieÊci lat. Wyk∏ada∏ g∏ównie filozofi´
politycznà, histori´ myÊli spo∏ecznej i politycznej, systemy polityczne, przemiany polityczne w Europie Ârodkowo–Wschodniej
oraz histori´ powojennà Polski. Prof. Pe∏czyƒski prowadzi∏ goÊcinnie wyk∏ady równie˝
na uczelniach w USA (Yale, Harvard, Claremont), Kanadzie (McGill), Australii (Uniwersytet Narodowy w Canberze), Jerozolimie (Uniwersytet Hebrajski) i Tokio (Uniwersytet Waseda).
Poza zaj´ciami dydaktycznymi prof. Pe∏czyƒski organizowa∏ stypendia w Oxfordzie
dla doktorantów i profesorów z Europy
Ârodkowej i Wschodniej oraz dla polskich

i bia∏oruskich studentów. Dzi´ki niemu
w ciàgu 15 lat wyjecha∏o na Uniwersytet Oksfordzki oko∏o 500 polskich naukowców.
Dzia∏alnoÊç naukowa to tylko fragment ˝ycia Zbigniewa Pe∏czyƒskiego. Jego pasjà
okaza∏a si´ dzia∏alnoÊç spo∏eczna. Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych prof. Pe∏czyƒski by∏ doradcà Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP, cz∏onkiem zespo∏u ministra szefa
URM ds. reform centrum rzàdu i cz∏onkiem
Rady Premiera RP ds. kszta∏cenia urz´dników paƒstwowych i konsultantem EWG
i OECD ds. programów reformy w∏adz paƒstwowych i administracji publicznej w Polsce.
Profesor nadal aktywnie uczestniczy w ˝yciu publicznym. Zarówno w Polsce, jak
w Wielkiej Brytanii pe∏ni kilkanaÊcie funkcji,
m.in. jest wiceprezydentem Instytutu Studiów Polsko–˚ydowskich w Londynie, przewodniczàcym Stefan Batory Trust w Oxfordzie (organizacji zajmujàcej si´ promocjà
edukacji, nauki i kultury polskiej), cz∏onkiem
zespo∏u doradców brytyjskiego Know–How
Fund, przedstawicielem prezydenta RP
w Radzie Powierniczej Polonia Aid Fundation Trust w Londynie. W 1988 r. w imieniu
George’a Sorosa zak∏ada∏ w Polsce Fundacj´
im. Stefana Batorego; obecnie jest cz∏onkiem Rady Fundacji.
W 1994 r. Zbigniew Pe∏czyƒski za∏o˝y∏
szko∏´ dla m∏odych liderów (obecnie Stowarzyszenie Szko∏a Liderów) i kieruje nià
do dziÊ.

„Zejmiana” – „Irka”
Fot. Wies∏aw Chrzanowski

7 sierpnia – 11 wrzeÊnia 1944 r.

Ul. D∏uga w czasie ewakuacji powstaƒców ze
Starego Miasta; do w∏azu kana∏owego przeskakiwa∏o si´ pod ostrza∏em

ak˝e wiele ich by∏o – „Jutrzenki”
i „Hanie”, „BaÊki” i „Danki” „˚abki”
i „Jaskó∏ki”, „Kropki”, „Myszki”,
„Halinki”, „Zoje”...
Pozosta∏a o nich jedynie pami´ç o kilku
tygodniach czy dniach, czasem nawet zaledwie kilku godzinach ich powstaƒczej s∏u˝by. I pustka w rodzinach, które wiedzia∏y
jedynie tyle, ˝e córka, siostra lub ˝ona
i m∏oda matka posz∏a, by walczyç – i nie
wróci∏a. Sanitariuszki, kurierki, ∏àczniczki... W ka˝dym z oddzia∏ów znajdowa∏y si´
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dziewcz´ta, które do∏àczy∏y ochotniczo,
znane wy∏àcznie z imienia lub pseudonimu.
Symbolem tych anonimowych bohaterek sta∏a si´ dla mnie jedna z nich – „Irka”
– ktora przyj´∏a pseudonim „Zejmiana”.
Los zetknà∏ mnie z nià w pierwszym
i ostatnim dniu jej powstaƒczego ˝ycia.
Wczesnym rankiem 7 sierpnia wybieg∏yÊmy z kwater batalionu „Gustaw”
NOW–AK przy ul. Kiliƒskiego 3. Na Starym MieÊcie znajdowaliÊmy si´ dopiero
drugi dzieƒ po przyjÊciu z Woli i jako pa-
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strzelców wyborowych z balkonu na pierwszym pi´trze domu na rogu Âwi´tokrzyskiej i Mazowieckiej.
– Wy zostajecie, odniosà jà ch∏opcy –
zdecydowa∏ porucznik. Przez kolejne piwnice, do niedu˝ego okienka wychodzàcego
na Jasnà, gdzie by∏ najbli˝szy szpital.
Ch∏opcy nie chcieli wracaç piwnicami,
liczyli, ˝e szybko przebiegnà Âwi´tokrzyskà i wskoczà do du˝ego okna sutereny
Prudentialu. Pierwszemu si´ uda∏o, drugi
– „Wyga” zosta∏ ci´˝ko ranny: postrza∏
w p∏uca. By∏ nieprzytomny. Siedzia∏am
przy nim przez kilka godzin – porucznik
nie chcàc dopuÊciç do dalszych strat dopiero po zmroku pozwoli∏ zanieÊç go do
szpitala. „Wyga” (Bronis∏aw Walkowiak),
Polak z Pomorza, uciekinier z Wehrmachtu, do którego zosta∏ przemocà wcielony,
zmar∏ 15 wrzeÊnia.
„Zejmiana” zmar∏a w szpitalu po kilku
godzinach od jej zranienia, 11 wrzeÊnia.
Nie rozpozna∏yÊmy jej owego 7 sierpnia,
gdy zg∏osi∏a si´ do oddzia∏u. Przez ten czas
pozyska∏a opini´ jednej z najdzielniejszych
dziewczàt w batalionie.
Dowódca kompanii „Harcerskiej”, porucznik „Kostka” (Wojciech Pszczó∏kowski) w pisanej po wojnie relacji jednej spoÊród dziewczàt oÊwieci∏ d∏u˝szy ust´p:
„Choç nie by∏a harcerkà, musz´ wymieniç t´ dzielnà i pe∏nà poÊwi´cenia ochotniczk´ „Zejmian´”. Przyby∏a do nas z Pragi na Stare Miasto przep∏ywajàc Wis∏´,
chcia∏a walczyç jako ˝o∏nierz, ale zgodzi∏a
si´ pracowaç jako ∏àczniczka dla spraw wy˝ywienia kompanii, donoszàc na placówki
w razie koniecznoÊci po˝ywienie; zawsze
uÊmiechni´ta, towarzyszy∏a harcerzom
w czasie posi∏ków. W rejonie koÊcio∏a Êw.
Krzy˝a dorwa∏a si´ do broni, obs∏ugujàc
1 km na gruzach Ministerstwa doÊç skutecznie, a˝ zosta∏a odkryta i wycofana z tej
pozycji. Najtrudniejszym dla niej okresem
by∏o codzienne dostarczanie wy˝ywienia
na placówk´ Tow. Ubezp. Prudential, poniewa˝ skok przez ul. Âwi´tokrzyskà zawsze grozi∏ Êmiercià.
Zgin´∏a jednak w sposób nierozwa˝ny.
Pewnego dnia dotar∏a do placówki, ale
usiad∏a, aby pogwarzyç w g∏´bi pomieszczenia i naprzeciw szpary karabinu maszynowego, zgin´∏a prawdopodobnie od zab∏àkanej kuli. Wdzi´czni ch∏opcy za sta∏à
opiek´, którà ich otacza∏a, znaleêli dla niej
bia∏à trumn´, ale tak ma∏à, ˝e nogi wychodzi∏y na zewnàtrz prawie do kolan, jak jà

chowano – i by∏ to obraz wstrzàsajàcy
w swej ludzkiej tragedii”.
Stara∏am si´ odkryç to˝samoÊç „Irki”–„Zejmiany”. Bezskutecznie. Sàdz´, ˝e
mo˝e pochodzi∏a z Wileƒszczyzny, o czym
móg∏by Êwiadczyç jej pseudonim: opodal
Wilna p∏ynie rzeczka „˚ejmiana”, czy
„Zejmiana”. Mo˝e rzeczywiÊcie mia∏a na
imi´ Irena. Jedna z anonimowych poleg∏ych bohaterskich dziewczàt Powstania.
EWA KRASNOWOLSKA
patrolowa „Ewa Maria”

Fot. Archiwum WFD

trol sanitarno–wy˝ywieniowy kompanii
„Harcerskiej” otrzymaliÊmy polecenie, by
znaleêç i zarekwirowaç kilka du˝ych kot∏ów dla batalionowej kuchni.
Oparta o Êcian´ domu sta∏a nieznana
nam dziewczyna, kompletnie przemoczona – spodnie, bluzka, krótkie ciemne w∏osy ocieka∏y wodà.
– Co ci si´ sta∏o, co tu robisz? – pyta∏yÊmy zdziwione. – Przep∏yn´∏am Wis∏´, ˝eby wziàç udzia∏ w Powstaniu. Czekam na
waszego dowódc´. Chc´ byç ˝o∏nierzem,
nie sanitariuszkà ani ∏àczniczkà.. – ˚o∏nierzem?!
Spojrza∏yÊmy po sobie. Broni by∏o za
ma∏o nawet dla ch∏opców.
Z bramy wyskoczy∏ jeden z najm∏odszych harcerzy – ∏àczników.
– Chodê szybko! Kapitan „Gustaw”
(Ludwik Gawrych) czeka!
I my spieszy∏yÊmy si´, rozmowa si´
urwa∏a, zapomnia∏yÊmy o przemoczonej
dziewczynie, nie natyka∏yÊmy si´ na nià,
przelotnie obi∏o si´ nam tylko o uszy, ˝e
zosta∏a przyj´ta jako ∏àczniczka przy sztabie batalionu. My pe∏ni∏yÊmy regularnie
s∏u˝b´ sanitarnà, najpierw jako patrol sanitarny siedmio–, a wkrótce ju˝ tylko trzyosobowy.
Jedenastego wrzeÊnia zosta∏yÊmy skierowane do „Prudentialu” przy pl. Napoleona – kolejnej placówki bronionej przez
nielicznà ju˝ kompani´ zbiorczà, powsta∏à
z ocala∏ych ˝o∏nierzy naszego batalionu.
Dy˝urowa∏yÊmy w suterenach gmachu.
Rankiem by∏o jeszcze spokojnie. ¸àczniczka przynios∏a ch∏opcom Êniadanie, przeskakujàc szcz´Êliwie przez ostro ostrzeliwanà Âwi´tokrzyskà. Przysiad∏a pogadujàc
z nimi pod Êcianà, naprzeciwko okien zas∏oni´tych workami z piaskiem. Âwiat∏o
wpada∏o tylko przez ma∏e otwory pozostawione dla obserwacji i ostrzeliwania. Nagle pad∏ pojedynczy strza∏. I zaraz krzyk:
–Sanitariuszki! Sanitariuszki!
Pobieg∏yÊmy z „Ankà” (Anna Szatkowska). Dziewczyna w panterce le˝a∏a na
pod∏odze, z g∏owà we krwi. Czaszk´ mia∏a
strzaskanà, mózg by∏ widoczny. Gdy nak∏ada∏am opatrunek, koÊci ugina∏y si´ pod
palcami. Ciemne w∏osy przesàczone by∏y
krwià. Wiedzia∏am, ˝e nie ma dla niej ratunku, ale ratowaç trzeba do koƒca. Do
szpitala, jak najszybciej! Ostro˝nie uk∏ada∏yÊmy jà na noszach.
Przypuszcza∏yÊmy, ˝e kul´, która jà trafi∏a, wystrzeli∏ celowo jeden z niemieckich

Widok na ul. Âwi´tokrzyskà z Prudentialu
(obecnie hotel „Warszawa”)
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Wanda Felicja Lurie
z d. Podwysocka
...na Woli usz∏a z ˝yciem z egzekucji Wanda Lurie. By∏a w ósmym miesiàcu cià˝y. Kula przesz∏a przez dolnà cz´Êç jej czaszki i przebi∏a policzek. Kobieta dosta∏a
krwotoku, ale prze˝y∏a i jeszcze w trakcie powstania, ale ju˝ pod Warszawà, w Podkowie LeÊnej urodzi∏a syna. Na Dzia∏dowskiej, w miejscu kaêni, pozosta∏y cia∏a jej
dzieci. Czemu o tej warszawskiej Niobe nie pisaliÊcie ksià˝ek, panowie? – zapyta∏by Mickiewicz.
Krzysztof Mas∏oƒ
„Rzeczpospolita” nr 232, 2 paêdziernika 2004 r.
iele zbrodni okry∏a na zawsze tajemnica, gdy˝ niema∏o egzekucji
by∏o takich, z których nie uratowa∏ si´ nikt – ze wspomnieƒ mojej matki
b´dàcych fragmentem zeznania z∏o˝onego
10 grudnia 1945 r. przed p.o. s´dziego okr´gowego w Warszawie Halinà Wereƒko delegowanà do Okr´gowej Komisji Badaƒ
Zbrodni Niemieckich w Warszawie.
Pod przysi´gà zezna∏a: – Tej upalnej soboty 5 sierpnia 1944 r. wraz z trojgiem dzieci w wieku 3,5,6 i 11 lat przebywa∏am w piwnicy swego domu przy ul. Wawelberga nr 18
na Woli. By∏am w ostatnim miesiàcu cià˝y.
W sobot´ ok. godz. 12 wkroczyli na nasze
podwórko Niemcy, wzywajàc ludnoÊç do
opuszczenia piwnic. Zaraz potem zacz´li
wrzucaç do piwnic granaty zapalajàce. Zapanowa∏ pop∏och. Na ul. Wolskiej 55 za
bramà fabryki s∏ychaç by∏o strza∏y, b∏agania, j´ki... Niemcy strzelali w kark od ty∏u.
Ja by∏am w ostatniej czwórce. Gdy zabito
mi dzieci – potem strzelano do mnie. Przewróci∏am si´ na lewy bok. Kula trafi∏a
w kark, przesz∏a przez dolnà cz´Êç czaszki,
wychodzàc przez prawy policzek. Dosta∏am
krwotoku cià˝owego. Wraz z kulà wyplu∏am kilka z´bów. Czu∏am dr´twienie lewej
cz´Êci g∏owy i cia∏a... Przywali∏y mnie cztery
cia∏a. Nast´pne pada∏y ju˝ obok...
Oprawcy po nich chodzili. Kopali je,
przewracali, dobijali ˝ywych, rabowali.
MyÊla∏am tylko o Êmierci, jak d∏ugo si´ b´d´ m´czyç. Trzeciego dnia poczu∏am, ˝e
dziecko, którego oczekiwa∏am, ˝yje.
Kamienna tablica i pomnik na Cmentarzu Wolskim z napisem „Polegli Niepokonani” (ponad 52 tys. rozstrzelanych). A najwi´kszy kat Warszawy, by∏y genera∏ policji
gruppenführer Heinz Reinefarth (prawnik)

Fot. Mariusz Kubik
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– mia∏ dobre sny i nie oblewa∏ go nocà zimny pot. Uniewinniony ˝y∏ w luksusach do
póênej staroÊci na wyspie Stylt. Âmierç
zbrodniarza wojennego przysz∏a ponad
çwierç wieku temu. A co z jego ofiarami?
Jednà z nich by∏a moja matka Wanda F.
Lurie (zmar∏a 21 maja 1989 r. w Warszawie). Polska Niobe – istnia∏a i ˝y∏a naprawd´. Prze˝y∏a bowiem sytuacj´ nie mieszczàcà si´ w najbardziej podatnej na makabryczne wizje wyobraêni. Dzi´ki heroicznej postawie, ogromnej sile woli uratowa∏a ˝ycie w∏asne i moje – swego syna – odrodzonego jak Feniks z popio∏ów. By∏a
wzorem mi∏oÊci i oddania. Niebem na ziemi. Odznaczona wielokrotnie za ˝ycia
i poÊmiertnie. Ponadto od niedawna Jej
imi´ nosi skwer na warszawskiej Woli. DoÊwiadczenie mojej matki (wdowy po Êp.
Boles∏awie, przemys∏owcu, naukowcu, filantropie zmar∏ym 9 lutego 1960 r.) potwierdza powszechnie znanà sentencj´:
„˚ycie i mi∏oÊç sà mocniejsze od Êmierci”.
W 63. rocznic´ wybuchu Powstania
Warszawskiego (sierpniowego) – dzi´kuj´
Ci, Mamo, za dar ˝ycia.
MÂCIS¸AW LUDWIK LURIE

Zeznanie Wandy Felicji Lurie
Protokó∏ z dn. 10 XII 1945
d roku 1937 mieszka∏am wraz z rodzinà w Warszawie, przy ul. Wawelberga 18 m. 30. W dniu 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 3 po po∏udniu rozpocz´∏y si´ na naszym punkcie zaci´te walki.
Powstaƒcy wybudowali w pobli˝u naszego
domu, tj. na rogu Wolskiej i Górczewskiej,
dwie zapory. W sàsiednim domu znajdowa∏y si´ karabiny maszynowe, amunicja, gra-

O

Dr MÊcis∏aw Lurie, syn Wandy Lurie
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strza∏y, b∏agania i j´ki. Do wn´trza fabryki
Niemcy wpuszczali, a raczej wpychali,
przez bram´ od ul. Wolskiej po sto osób.
Ch∏opiec oko∏o lat 12 ujrzawszy przez
uchylonà bram´ zabitych swoich rodziców
i brata dosta∏ wprost sza∏u, zaczà∏ krzyczeç, wzywajàc matk´ i ojca. Niemcy
i Ukraiƒcy bili go i odpychali, gdy usi∏owa∏
wedrzeç si´ do Êrodka.
Nie mieliÊmy wàtpliwoÊci, ˝e na terenie
fabryki zabijajà, nie wiedzieliÊmy czy
wszystkich. Ja trzyma∏am si´ z ty∏u, stale
si´ wycofujàc, w nadziei, ˝e kobiet´ w cià˝y przecie˝ nie zabijà. Zosta∏am wprowadzona w ostatniej grupie. Na podwórzu fabryki zobaczy∏am zwa∏y trupów do wysokoÊci jednego metra. Trupy le˝a∏y w kilku
miejscach, po ca∏ej lewej i prawej stronie
pierwszego podwórza. WÊród trupów rozpozna∏am zabitych sàsiadów i znajomych.
Ârodkiem podwórza wprowadzono nas
w g∏àb, do przejÊcia wàskiego na drugie
podwórze. Tu Ukraiƒcy i ˝andarmi ustawili nas czwórkami. M´˝czyêni szli z r´koma
podniesionymi w gór´. W grupie prowadzonej by∏o oko∏o 20 osób, w tym du˝o
dzieci lat 10–12, cz´sto bez rodziców. Jednà bezw∏adnà staruszk´ przez ca∏à drog´
niós∏ na plecach zi´ç, obok sz∏a jej córka
z dwojgiem dzieci 4 i 7 lat. Trupy le˝a∏y na
prawo i lewo, w ró˝nych pozycjach.
Naszà grup´ skierowano w kierunku
przejÊcia mi´dzy budynkami. Le˝a∏y tam
ju˝ trupy. Gdy pierwsza czwórka dochodzi∏a do miejsca, gdzie le˝a∏y trupy, strzelali Niemcy i Ukraiƒcy w kark od ty∏u. Zabici padali, podchodzi∏a nast´pna czwórka, by tak samo zginàç. Bezw∏adnà staruszk´ zabito na plecach zi´cia, on równie˝
zginà∏. Przy ustawianiu ludzie krzyczeli,
b∏agali lub modlili si´. Ja by∏am w ostatniej
czwórce. B∏aga∏am otaczajàcych nas Ukraiƒców, by ratowali dzieci i mnie, któryÊ
z nich zapyta∏, czy mog´ si´ wykupiç. Da∏am mu z∏ote 3 pierÊcienie. Zabrawszy to,
chcia∏ mnie wyprowadziç, jednak kierujàcy
egzekucjà Niemiec – oficer–˝andarm, który to zauwa˝y∏, nie pozwoli∏ i kaza∏ mnie
do∏àczyç do grupy przeznaczonej na rozstrzelanie, zacz´∏am go b∏agaç o ˝ycie
dzieci i moje, mówi∏am coÊ o honorze oficera. Odepchnà∏ mnie jednak, tak ˝e si´
przewróci∏am. Uderzy∏ te˝ i pchnà∏ mojego starszego synka wo∏ajàc „pr´dzej, pr´dzej, ty polski bandyto”.
W mi´dzyczasie wprowadzono nowà
parti´ Polaków. Podesz∏am wi´c w ostat-

Wyprawa po wod´, pod obstrza∏em
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naty. Sytuacja od pierwszych chwil by∏a bardzo ci´˝ka. Liczni zamieszkujàcy tu Volksdeutsche strzelali z ukrycia do powstaƒców
i wskazywali Niemcom po∏o˝enie i sytuacj´
Polaków. U˝yto do akcji czo∏gi – tygrysy,
rozbito szereg domów. Czo∏gi niemieckie
atakowa∏y od ulicy Górczewskiej i od Wolskiej i wtargnàwszy na nasz teren Niemcy
wyciàgn´li z domów m´˝czyzn, ka˝àc im
rozbieraç barykady. JednoczeÊnie podpalono par´ domów rzucajàc do mieszkaƒ butelki z benzynà. LudnoÊç, której nie wezwano przedtem do opuszczenia mieszkaƒ,
uniemo˝liwione mia∏a wyjÊcie na ulic´.
Do dnia 5 sierpnia przebywa∏am w piwnicy domu z trojgiem dzieci w wieku lat 11,
6, 3,5 i sama b´dàc w ostatnim miesiàcu
cià˝y. Tego˝ dnia o godz. 11–12 wkroczyli
na podwórko ˝andarmi niemieccy oraz
Ukraiƒcy, wzywajàc ludnoÊç do natychmiastowego opuszczenia domu. Kiedy
mieszkaƒcy piwnic od strony podwórza
wyszli, ˝andarmi wrzucili do piwnic granaty zapalajàce. Zapanowa∏ pop∏och i poÊpiech. Nie majàc przy sobie m´˝a, który
nie powróci∏ z miasta, ociàga∏am si´
z opuszczeniem domu, mia∏am nadziej´,
˝e pozwolà mi zostaç. Musia∏am jednak
opuÊciç dom. Wraz z dzieçmi i rodzinà Gulów wysz∏am na ulic´ Dzia∏dowskà. Domy
na ulicy ju˝ p∏on´∏y.
Usi∏owa∏am przejÊç poczàtkowo w stron´ Górczewskiej, ale na ulicy Dzia∏dowskiej sta∏o du˝o Ukraiƒców i ˝andarmów,
którzy nie pozwolili mi przejÊç w tym kierunku, a kazali mi udaç si´ na ulic´ Wolskà. Droga by∏a ci´˝ka. Na ulicach le˝a∏o
pe∏no kabli, drutów, resztek barykad, gumy, trupy. Domy pali∏y si´ po obu stronach ulic. Na ul. Wolskiej i na ul. Skierniewickiej wszystkie domy by∏y ju˝ spalone.
Na rogu Dzia∏dowskiej i Wolskiej widzia∏am pojedyncze trupy m∏odych m´˝czyzn
w cywilnym ubraniu. Na ul. Wolskiej podesz∏am do grupy osób z naszego domu.
Ogó∏em by∏o nas pod fabrykà ponad 500
osób. Z rozmów wspó∏towarzyszy zorientowa∏am si´, ˝e w fabryce zgromadzono
mieszkaƒców domów z ulic Dzia∏dowskiej,
P∏ockiej, Soko∏owskiej, Staszica, Wolskiej
i z ul. Wawelberga.
StaliÊmy przed bramà fabryki ,,Ursus”,
po∏o˝onej przy ul. Wolskiej nr 55. Fabryka
ta stanowi oddzia∏ paƒstwowej fabryki, po∏o˝onej w miejscowoÊci Ursus pod Warszawà. Przed bramà fabryki czekaliÊmy oko∏o
godziny. Z podwórza fabryki s∏ychaç by∏o

Bezpieczna droga…
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niej czwórce razem z trojgiem dzieci do
miejsca egzekucji trzymajàc prawà r´kà
dwie ràczki m∏odszych dzieci, lewà – ràczk´ starszego synka. Dzieci sz∏y p∏aczàc
i modlàc si´. Starszy widzàc zabitych wo∏a∏, ˝e i nas zabijà. W pewnym momencie
Ukrainiec stojàcy za nami strzeli∏ najstarszemu synkowi w ty∏ g∏owy, nast´pne strza∏y ugodzi∏y m∏odsze dzieci i mnie. Przewróci∏am si´ na prawy bok. Strza∏ oddany
do mnie nie by∏ Êmiertelny. Kula trafi∏a
w kark z lewej strony i przesz∏a przez dolnà cz´Êç czaszki wychodzàc przez prawy

[prawdopodobnie b∏àd w protokóle – patrz
orzeczenie lekarskie poni˝ej] policzek. Dosta∏am krwotok cià˝owy. Wraz z kulà wyplu∏am kilka z´bów. Czu∏am odr´twienie
lewej cz´Êci g∏owy i cia∏a. By∏am jednak
przytomna i le˝àc wÊród trupów widzia∏am
prawie wszystko, co si´ dzia∏o dooko∏a.
Obserwowa∏am dalsze egzekucje. Wprowadzono nowà parti´ m´˝czyzn, których
trupy pada∏y i na mnie. Przywali∏y mnie
oko∏o 4 trupy. Wprowadzono dalszà parti´
kobiet i dzieci – i tak grupa za grupà rozstrzeliwano a˝ do póênego wieczoru.
By∏o ju˝ ciemno, kiedy egzekucje usta∏y. W przerwach oprawcy chodzili po trupach, kopali, przewracali, dobijali ˝yjàcych, rabowali kosztownoÊci. Cia∏a dotykali przez jakieÊ specjalne szmatki. Mnie
samej zdj´to z r´ki zegarek, nie zauwa˝yli
przy tym, ˝e jeszcze ˝yj´. W czasie tych
okropnych czynnoÊci pili wódk´, Êpiewali
weso∏e piosenki, Êmieli si´. Obok mnie le˝a∏ jakiÊ t´gi, wysoki m´˝czyzna w skórzanej kurtce, który d∏ugo rz´zi∏. Niemcy oddali 5 strza∏ów, zanim skona∏. W czasie dobijania strza∏y rani∏y mi nog´. Le˝a∏am tak
przez d∏ugi czas w ka∏u˝y krwi, przyciÊni´ta trupami. MyÊla∏am tylko o Êmierci, jak
d∏ugo b´d´ si´ jeszcze m´czyç. W nocy zepchn´∏am martwe cia∏a le˝àce na mnie.
Nast´pnego dnia egzekucje usta∏y.
Niemcy wpadli tylko kilkakrotnie z psami,
biegali po trupach, sprawdzali, czy kto nie
˝yje. S∏ysza∏am pojedyncze strza∏y, prawdopodobnie dobijali ˝yjàcych. Le˝a∏am
tak trzy dni, tj. do poniedzia∏ku [egzekucja
odby∏a si´ w sobot´]. Trzeciego dnia poczu∏am, ˝e dziecko, którego oczekiwa∏am,
˝yje. To doda∏o mi energii i podsun´∏o
myÊl o ratunku. Zacz´∏am myÊleç i badaç
mo˝liwoÊci ocalenia. Próbujàc wstaç kilka
razy dosta∏am torsji i zawrotu g∏owy.
Wreszcie na czworakach przeczo∏ga∏am
si´ po trupach do muru. Wsz´dzie le˝a∏y
trupy, wysokoÊci co najmniej mojego
wzrostu i to na ca∏ym podwórzu. Odnios∏am wra˝enie, ˝e mog∏o tam byç ponad
6000 zabitych.
Z miejsca, na którym le˝a∏am, przeczo∏ga∏am si´ pod mur i stàd szuka∏am mo˝liwoÊci wydostania si´ dalej. Droga przejÊciowa przez pierwsze podwórze, przez
które nas prowadzono, by∏a zawalona trupami. Za bramà s∏ychaç by∏o g∏osy Niemców, musia∏am szukaç innego wyjÊcia.

Przeczo∏ga∏am si´ na trzecie podwórze, po
drabinie przez otwarty lufcik wesz∏am do
hali. W obawie przed Niemcami pozosta∏am tu ca∏à noc. W nocy tygrysy wy∏y bezustannie na ulicy P∏ockiej, samoloty bombardowa∏y. MyÊla∏am, ˝e lada chwila fabryka sp∏onie wraz z trupami. Nad ranem
uciszy∏o si´. Wesz∏am na okno i na podwórzu zobaczy∏am ˝ywego cz∏owieka – mieszkank´ naszego domu ob. Zofi´ Staworzyƒskà. Po∏àczy∏am si´ z nià.
Przyczo∏ga∏ si´ do nas jakiÊ niedobity
m´˝czyzna w wieku oko∏o 60 lat z wybitym
okiem, którego nazwiska nie znam. Po
d∏ugim szukaniu i wielu próbach wydostania si´ odkryliÊmy wyjÊcie od ul. Skierniewickiej i tamt´dy wraz z ob. Staworzyƒskà
opuÊci∏yÊmy fabryk´. M´˝czyzna, s∏yszàc
g∏osy Ukraiƒców, zosta∏. Wysz∏yÊmy na ul.
Skierniewickà, chcàc si´ udaç na przedmieÊcie Czyste, gdzie znajdowa∏ si´ szpital.
Ukraiƒcy stali na ulicy Wolskiej i poczàtkowo nie zorientowali si´, skàd idziemy.
Zatrzymali nas i pomimo próÊb i b∏agaƒ,
by nas puÊcili do szpitala jako ranne, pop´dzili nas w kierunku Woli, zabierajàc po
drodze coraz wi´cej osób.
Niedaleko koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa rozdzielono grup´ [na] m∏odych i starych.
Grup´ m∏odych m´˝czyzn i kobiet wprowadzono do jakiegoÊ zburzonego domu,
skàd po chwili dosz∏y nas odg∏osy strza∏ów.
Przypuszczam, ˝e odby∏a si´ tam egzekucja. Reszt´, w tej grupie i mnie, pop´dzono do koÊcio∏a Êw. Wojciecha przy ul. Wolskiej. Po drodze widzia∏am le˝àce na jezdni i na chodnikach trupy i cz´Êci cia∏a.
Grupy Polaków pod stra˝à uprzàta∏y trupy. Stojàcy przed koÊcio∏em oficerowie
niemieccy przyj´li nas popychaniem, biciem i kopaniem. KoÊció∏ by∏ ju˝ zape∏niony ludnoÊcià Warszawy z ró˝nych dzielnic.
Le˝a∏am przez par´ dni przy g∏ównym o∏tarzu. ˚adnej pomocy [mi] nie udzielono.
Jedynie wspó∏towarzysze niedoli podali
mnie tylko troch´ wody. Po dwóch dniach
zosta∏am przewieziona furmankà z ci´˝ko
rannymi lub chorymi do obozu przejÊciowego w Pruszkowie, skàd do szpitali w Komorowie i LeÊnej Podkowie. Obecnie nie
czuj´ si´ zdrowa, jakkolwiek musz´ pracowaç, by wychowaç dziecko urodzone po
strasznych prze˝yciach.
S´dzia (–) Halina Wereƒko
(–) Wanda Felicja Lurie

Cywile chronili si´ w piwnicach i suterynach
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***
– Powstanie Warszawskie obfitowa∏o
w mordy na osobach konsekrowanych; przyk∏adem jest Êmierç jezuitów z Rakowieckiej
czy redemptorystów z Karolkowej. Czym
Êmierç sióstr benedyktynek – sakramentek wyró˝nia si´ na tym tle?
S. JADWIGA STABI¡SKA OSBap: – Siostry odda∏y ˝ycie dobrowolnie w intencji Polski.
By∏y to ofiary rzeczywiste. Nie mo˝na tego aktu braç za m´czeƒstwo, rozumiane w myÊl prawa kanonicznego, choç by∏a to ofiara. Aby
uznaç m´czeƒstwo, dzia∏anie Niemców musia∏oby pochodziç z nienawiÊci przeciwko wierze,
a tego nie by∏o – cywile mieli opuÊciç nasz
klasztor, a bombardowanie mia∏o na celu
zniszczenie punktu strategicznego. W tych warunkach nasze siostry z∏o˝y∏y ofiar´, by∏a ona
rzeczywista, ale nie mo˝na jej rozpatrywaç
w kategoriach m´czeƒstwa. Siostry zosta∏y tu

Siostra Jadwiga Stabiƒska jest mniszkà benedyktynkà od Wieczystej Adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu. Mieszka w Warszawie
w klasztorze na Rynku Nowego Miasta, do
którego wstàpi∏a w koƒcu 1954 roku. Jest autorkà oko∏o 40 ksià˝ek o tematyce hagiograficznej, historycznej i z zakresu teologii duchowoÊci m.in.: ,,Królowa Jadwiga”, Kraków
1969, 1975, 1997; ,,Danina krwi. Z wojennych
dziejów klasztoru sióstr sakramentek w Warszawie”, Pary˝ 1977; ,,Oblicza kontemplacji”,
Kraków 1990; ,,Go∏´bie powstaƒczej Warszawy”, Zàbki 2004.

Ruiny koÊcio∏a p.w. Êw. Kazimierza

Fot. M. Strzelecki

Z

gdy˝ ˝àda∏o tego AK chcàc w ten sposób podtrzymaç morale ˝o∏nierza – powstaƒca. Natomiast spoÊród Êwieckich, którzy si´ u nas gnieêdzili, zaledwie kilka osób uda∏o si´ naszym siostrom nak∏oniç do jakiejÊ dobrowolnej ofiary.
– SpoÊród sióstr, które modli∏y si´ przy tabernakulum, niektóre prze˝y∏y. Jakie by∏y ich
losy?
– Uratowa∏o si´ 13 sióstr, z czasem zosta∏o
11 osób. Prze∏o˝ona matka Janina Byszewska
umar∏a w 1951 r., nast´pna siostra, która prze˝y∏a, zmar∏a w 1970 r. Ostatnia spoÊród tej jedenastki zmar∏a trzy lata temu. SpoÊród sióstr,
które prze˝y∏y nalot by∏a s. Michaela Walicka
– architekt. Po wydaniu mojej drugiej ksià˝ki
opowiedzia∏a mi histori´, jak s. Józefa Ol´dzka podesz∏a do niej i zapyta∏a: Czy siostra
chcia∏aby si´ z∏o˝yç w ofierze za powstaƒców?
Powiedzia∏a, ˝e nie. Nie czu∏a bowiem ˝adnych sk∏onnoÊci do takiej ofiary. Pomimo tego
chcia∏a wbrew sobie wraz z siostrami z∏o˝yç
ofiar´, jednak prze∏o˝ona powiedzia∏a jej ˝eby
tego nie robi∏a, jeÊli nie czuje wewn´trznego
natchnienia. – Byç mo˝e b´dzie siostra potrzebna zgromadzeniu w póêniejszym okresie
– odpowiedzia∏a matka prze∏o˝ona. I rzeczywiÊcie w du˝ej mierze ten klasztor zosta∏ odbudowany dzi´ki niej.
– Jak wspólnota sakramentek w sensie dos∏ownym podêwigni´ta z gruzów po latach
wojny odnosi∏a si´ do hitlerowców i szerzej hitleryzmu?
– W klasztorze jest zachowana kronika od
4 marca 1941 r., inne kroniki niestety zagin´∏y.
Nie ma tak˝e cennych wspomnieƒ o siostrach,
korespondencji. Zachowane zosta∏y natomiast
listy do kurii i pisma urz´dowe. Te dokumenty
dajà nam jednak pewien obraz stosunku sióstr
do hitleryzmu i hitlerowców. Percepcja zjawiska okreÊlanego mianem hitleryzmu by∏a bardzo jednoznaczna, tzn. obok stalinizmu; hitleryzm postrzegany by∏ i jest jako objaw dzia∏ania z∏ego ducha, innymi s∏owy jest to Z∏o ucieleÊnione. Siostry jednak bardziej zajmowa∏y
si´ Polskà ni˝ hitlerowcami, co wynika∏o zapewne z faktu, ˝e nie mia∏y z tymi drugimi
bezpoÊredniego kontaktu. Uwaga zgromadzenia by∏a skierowana na sprawy Polski.
Rozmawia∏ SZYMON ˚YTO

Obecny wyglàd koÊcio∏a i klasztoru

Fot. arch.

akon benedyktynek od nieustajàcej adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu to
˝eƒski zakon kontemplacyjny, klauzurowy. Powsta∏ we Francji w XVII wieku jako
ga∏àê rodziny benedyktyƒskiej o charakterze
wynagradzajàcym. Jego za∏o˝ycielkà jest Matka Mechtylda od NajÊwi´tszego Sakramentu.
Jeszcze jako Katarzyna de Bar przej´ta zniewagami, wobec NajÊwi´tszego Sakramentu,
postanowi∏a za∏o˝yç wspólnot´ sióstr, w której
oddane by∏yby one w szczególny sposób adoracji i wynagradzaniu. Pierwszy klasztor poza
granicami Francji ufundowany zosta∏ w 1688 r.
w Polsce w Warszawie jako votum dzi´kczynne
królowej Marysieƒki za odsiecz wiedeƒskà.
Sakramentki adorujà NajÊwi´tszy Sakrament i podejmujà modlitw´ wynagradzajàcà.
Matka Mechtylda pragn´∏a, aby sakramentki
by∏y ˝ertwami, a „prawem ˝ertwy jest Êmierç”.
Jest to przede wszystkim Êmierç duchowa.
Ofiarniczy charakter zakonu dawa∏ o sobie
znaç wiele razy na przestrzeni dziejów. Ta wymagajàca duchowoÊç sprawi∏a zapewne, ˝e
siostry czu∏y tak silnà wi´ê z walczàcymi powstaƒcami. Wysi∏ek, jaki wk∏adali oni ka˝dego
dnia w zmagania z nieprzyjacielem, by∏ doskonale zrozumia∏y dla mniszek, których ˝ycie
mia∏o byç powolnym traceniem samych siebie.
One tak˝e by∏y ˝o∏nierzami, wyrusza∏y na wojn´ z nieprzyjacielem. Siostry sakramentki
otworzy∏y bramy swojego klasztoru i od tej
chwili ka˝dego dnia powstania ofiarowywa∏y
siebie,
a˝
do
ofiary
ostatecznej
– oddania w∏asnego ˝ycia. 31 sierpnia 1944 r.
po niemieckim nalocie pod gruzami koÊcio∏a
i klasztoru w Warszawie Êmierç ponios∏y 34
siostry, kilku ksi´˝y i oko∏o 1000 osób Êwieckich. Ofiara sióstr jest tym bardziej niezwyk∏a,
˝e jej motorem by∏ patriotyzm, a nie wiara,
zrozumia∏a w przypadku klasztoru klauzurowego. Spo∏eczeƒstwo Warszawy bardzo szybko
zwróci∏o na to uwag´.

Fot. arch.

Ofiara, o której si´ pami´ta

Klasztor sióstr sakramentek podczas wojny
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Reedycja Biuletynu Informacyjnego
edakcja „Przeglàdu Historyczno–Wojskowego” podj´∏a si´ reedycji „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Si∏ Zbrojnych Polskiego
Paƒstwa Podziemnego. Pe∏nà reedycj´ Biuletynu
wydano w latach 2001–2004 w czterech cz´Êciach. Cz. I obejmujàca lata 1940–1941, cz. II
1942–1943, cz. III 1944 (do powstania) + dodatki do „BI” z 1943 r. ,,Z frontu walki cywilnej”)
i cz. IV Powstanie 1944 + konspiracja 44/45.
¸àcznie przedrukowano 395 numerów zwyk∏ych
i dodatków „BI”, brakuje jedynie 9 numerów
zwyk∏ych z koƒca 1939 r. (powielanych w nak∏adzie od 20 do 100 egz. z adnotacjà „Zniszczyç po
przeczytaniu! ”). Obecnie przygotowywana jest
cz´Êç V przedruku zawierajàca indeksy: osobowy, geograficzny i problemowy. Jej opublikowanie przewidziane jest na rok 2008. Ca∏oÊç reedycji wyniesie ponad 2800 stron.
Kolejne wydania przedruków „Biuletynu”
spotka∏y si´ z ˝ywym zainteresowaniem czytelników, przede wszystkim pracowników naukowych, ˝o∏nierzy Armii Krajowej, studentów
i wszystkich zainteresowanych dziejami polskiej konspiracji w okresie II wojny Êwiatowej.

R

towarzyszenie Szarych Szeregów przy
wspó∏pracy Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK podj´∏o si´ zadania rozpropagowania idei upami´tnienia Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Inicjatywa ta wyp∏ywa
z potrzeby czasu, gdy˝ – jak podkreÊlajà jej inicjatorzy – czyn wielu tysi´cy dzia∏aczy Polskiego Paƒstwa Podziemnego nie zosta∏ dotychczas nale˝ycie upami´tniony.
W Testamencie Polski Walczàcej czytamy
m.in.: „(…) my harcerze – szaroszeregowy,
˝o∏nierze najm∏odszej armii Êwiata, przedstawiciele pokolenia Polskiego Paƒstwa Podziemnego mamy prawo si´ domagaç, by nie zosta∏
zapomniany dorobek tych trudnych wojennych
lat, by sta∏ si´ on wa˝nym czynnikiem wychowawczym w utrwalaniu patriotyzmu JUTRA. ”
Najbardziej trwa∏à formà przekazywania etosu Polski Podziemnej powinno byç utworzenie
samodzielnej instytucji poÊwi´conej dzia∏alnoÊci Polskiego Paƒstwa Podziemnego, historii
walki o przetrwanie narodu w okresie II wojny

S

OkolicznoÊciowy folder wydany przy okazji
budowy Centrum przez Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Szarych Szeregów we wspó∏pracy
z Narodowym Centrum Kultury.
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Do wydania przedruków walnie przyczynili
si´ przede wszystkim dyrektor Archiwum Akt
Nowych – dr Tadeusz Krawczak, zast´pca dyrektora Biblioteki Narodowej – dr Stefan Miedziƒski i dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej – p∏k dr hab. Krzysztof Komorowski oraz
osoby prywatne, które udost´pni∏y swoje zbiory,
m.in. pani prof. Ewa Rzetelska – Feleszko.
„Biuletyn Informacyjny” by∏ konspiracyjnym
czasopismem ukazujàcym si´ podczas okupacji
niemieckiej. Poczàtkowo funkcjonowa∏ jako pismo dowództwa Okr´gu Warszawa – Miasto
S∏u˝by Zwyci´stwu Polsce, a nast´pnie jako organ Zwiàzku Walki Zbrojnej. Od 1941 r. „Biuletyn Informacyjny” sta∏ si´ centralnym organem prasowym VI Oddzia∏u Biura Informacji
i Propagandy Komendy G∏ównej Armii Krajowej. By∏ najwi´kszym pismem konspiracyjnym
w Polsce, a w okresie Powstania Warszawskiego
wydawany by∏ jako dziennik. Sztandarowà postacià czasopisma by∏ Aleksander Kamiƒski
– charyzmatyczna postaç, redaktor naczelny,
˝o∏nierz AK, pedagog i wychowawca.
Oprac. Sz. ˚.

Centrum Pami´ci
Polskiego Paƒstwa Podziemnego
Êwiatowej oraz przywrócenie mu niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci. Placówka ta nie powinna
pe∏niç jedynie roli muzeum. Ma ∏àczyç funkcj´
naukowo – badawczà i dydaktycznà, wykorzystujàc najnowoczeÊniejsze metody komunikacji. Centrum ma wi´c ambicje staç si´ ogólnopolskà placówkà popularyzacyjno – naukowà
i badawczo – rozwojowà z bogatymi ekspozycjami, prowadzàcà, tak˝e dzia∏alnoÊç wydawniczà i widowiskowà a w jej sk∏ad mia∏yby wchodziç: muzeum, archiwum, biblioteka z czytelnià, oÊrodek wydawniczy, sala widowiskowa,
zaplecze gospodarcze i klubokawiarnia.
W sk∏ad zespo∏u przygotowujàcego wst´pny program powstania Centrum wchodzà: Les z e k K o ∏ a c z , Z b i g n i e w P ´ c z a l s k i , Jerzy
Skrzypczak i Marian Szcz´Êniak. Jak podkreÊlajà organizatorzy za ma∏o si´ wie o Polskim
Paƒstwie Podziemnym, które by∏o fenomenem
na skal´ Êwiatowà funkcjonujàc w sprawnie
zarzàdzanych i zorganizowanych strukturach.
Jak zauwa˝ajà inicjatorzy powstania Centrum
– Muzeum Powstania Warszawskiego, którego
stworzenie okaza∏o si´ wielkim sukcesem, przynios∏o jednak i pewien skutek ujemny – uwidoczni∏a si´ bowiem dysproporcja pomi´dzy bohaterskim zrywem Polaków w Powstaniu Warszawskim a ogólnokrajowymi dzia∏aniami zbrojnymi
prowadzonymi przez S∏u˝b´ Zwyci´stwu Polski –
Zwiàzek Walki Zbrojnej – Armi´ Krajowà. Przes∏oni´ta zosta∏a m.in. dzia∏alnoÊç Szarych Szeregów i organizacji wchodzàcych w sk∏ad AK.
Budowie Centrum sprzyja klimat polityczny.
Realizacja planu spotka∏a si´ z przychylnym
przyj´ciem ze strony najwy˝szych czynników

paƒstwowych. W przes∏anym 2 listopada 2006 r.
liÊcie do organizatorów ostatni prezydent RP
na Uchodêstwie – Ryszard Kaczorowski zaznaczy∏, ˝e: „Tworzàc Centrum pami´ci Polskiego
Paƒstwa Podziemnego przypominamy fenomen istnienia w okupowanej Polsce struktur
paƒstwowych, kierowanych przez delegatów
Rzàdu Rzeczypospolitej, poczàtkowo z Francji
a póêniej z Wielkiej Brytanii. (…) Utworzenie
Centrum pami´ci Paƒstwa Podziemnego b´dzie ho∏dem dla wszystkich jego Obywateli,
którzy podj´li walk´ przeciw niemieckiej i sowieckiej przemocy i w tej walce zgin´li”.
Jednà z propozycji lokalizacji Centrum jest
teren obecnego Muzeum Wi´zienia Pawiak, b´dàcego filià Muzeum Niepodleg∏oÊci. Za takim
pomys∏em ma przemawiaç wiele czynników
w tym wzgl´dy historyczne. W niewielkiej odleg∏oÊci usytuowane sà znane pomniki, Muzeum
Niepodleg∏oÊci, Arsena∏ i Stare Miasto. Muzeum Wi´zienia Pawiak mieÊci si´ w pobli˝u ruchliwych szlaków komunikacyjnych miasta.
Ca∏y kompleks, czyli Centrum Polskiego
Paƒstwa Podziemnego wraz z Muzeum Wi´zienia Pawiak, sta∏by si´ oÊrodkiem szeroko
rozumianej pami´ci narodowej. Istniejàcy na
terenie Pawiaka budynek muzeum zosta∏by
rozbudowany na potrzeby postulowanego
Centrum. Odpowiednie plany przebudowy
i adaptacji sà w∏aÊnie w trakcie przygotowania.
Organizatorzy podkreÊlajà jednak, ˝e z uwagi
na wiele czynników przedstawione plany nie
przesàdzajà przysz∏ego kszta∏tu, lokalizacji
i nazwy nowo powstajàcego oÊrodka.
SZYMON ˚YTO
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Zwieƒczenie 10 lat pracy historyków

Ostatni tom Wielkiej Ilustrowanej
Encyklopedii Powstania Warszawskiego
po∏eczeƒstwo, kultura, polityka” to podtytu∏ ostatniego
w kolejnoÊci wydania, II tomu
„Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego”, którego uroczysta promocja odby∏a si´ 25 lipca br. w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tom pod redakcjà Piotra Rozwadowskiego
jest integralnie zwiàzany z tomem I. Has∏a
w nim zawarte wychodzà poza przyj´tà dotychczas cezur´ lat 1944–1945, z jednej strony
si´gajà do lat okupacji (rozwini´te ˝ycie polityczne, partie i ugrupowania w uj´ciu Wojciecha Baliƒskiego, historyka z Krakowa), z drugiej zaÊ odnoszà si´ do pami´ci o Powstaniu,
doprowadzonej do ostatnich lat. W tomie
Czytelnik znajdzie m.in. takie has∏a jak: Produkcja broni w Powstaniu, Szpitale w Powstaniu, S∏u˝by sanitarne i szpitale powstaƒcze,
Medycyna w Powstaniu, S∏u˝ba sanitarna
zgrupowania „ Chrobry II”. Ma∏o znanà tematyk´ dotyczàcà komórek Polskiego Paƒstwa Podziemnego dzia∏ajàcego jawnie w Powstaniu przygotowa∏ dr Waldemar Grabowski z Instytutu Pami´ci Narodowej. S∏u˝by Informacyjne w Powstaniu to przede wszystkim
agendy Biura Informacji i Propagandy Komendy G∏ównej Armii Krajowej, szeroko poj´te ˝ycie religijne opracowa∏ prof. Janusz
Odziemkowski z Uniwersytetu im. kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego. Znalaz∏o si´ te˝ has∏o:

„S

PieÊni ˝o∏nierskie Powstania Warszawskiego
dr. hab. Tadeusza Kondrackiego, który na
u˝ytek prywatny zbiera marsze wojskowe.
Wa˝ny dzisiaj i popularny temat udzia∏u harcerzy w Powstaniu opracowa∏ historyk harcerstwa, a zarazem czynny instruktor harcerski
dr Grzegorz Nowik, red. naczelny kwartalnika „Przeglàd Historyczno–Wojskowy”.
WÊród hase∏ omawiajàcych mi´dzynarodowe
aspekty powstania jest has∏o Wielka Brytania
a Powstanie Warszawskie opracowane przez
Normana Daviesa.
Reakcj´ prasy zagranicznej na wydarzenia
sierpnia 1944 r. opracowa∏a mgr Agnieszka
Cuba∏a, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego, omówiono równie˝ rol´ Mi´dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a w niesieniu
pomocy dla wyrzuconej z Warszawy ludnoÊci.
Martyrologia i rabunek Warszawy sà uj´te
w has∏ach poÊwi´conych losom ludnoÊci cywilnej i opisu niszczenia miasta.
Tematyka obozów jenieckich zosta∏a opracowana w szeÊciu has∏ach, co w ˝adnym wypadku nie wyczerpa∏o ca∏oÊci tej problematyki. Zaprezentowano has∏a dotyczàce kobiet i nieletnich w niewoli Wehrmachtu,
dzieje szpitali jenieckich (Szpital Jeƒców AK
w Zeithain) opracowane przez uczestników
wydarzeƒ Janin´ Kulesz´–Kurowskà, Genowef´ Witczak, prof. Stanis∏awa Iwankiewicza, oraz historyków: mgr Ma∏gorzat´ Kla-

sickà z Muzeum w ¸ambinowicach i prof.
Damiana Jerzego Tomczyka. Trudny temat
organizowania si´ Êrodowisk powstaƒczych
w latach 1944–1989 opracowa∏ Edmund Baranowski, oficer z batalionu „Miot∏a”, który
po powrocie z niewoli w∏àczy∏ si´ do organizowania ˝ycia spo∏ecznego, odtwarzania Êrodowisk powstaƒczych i do dzisiaj nale˝y do
grona osób reprezentujàcych kombatantów–powstaƒców w Warszawie. Has∏a zwiàzane
z pami´cià o Powstaniu to nie tylko historia
pomników, tablic pami´ci, Muzeum Powstania Warszawskiego. To równie˝ filatelistyka
i medalierstwo opracowane przez ekspertów
z tej dziedziny Waldemara Wi´c∏awa (filatelistyka) i Tomasza Bylickiego – archeologa
i numizmatyka. Obszerne has∏o Powstanie
Warszawskie w poezji na obczyênie przygotowa∏a dr Alicja Sza∏agan z Instytutu Badaƒ
Literackich, a prof. Adam Suchoƒski napisa∏
o miejscu Powstania Warszawskiego w podr´cznikach szkolnych polskich i zagranicznych. PomieÊciliÊmy te˝ ilustrowane fotosami filmowymi has∏o Andrzeja Sapiji o filmach fabularnych poÊwi´conych Powstaniu.
Przygotowano ok. 230 hase∏, w tym wiele
o charakterze publicystycznym.
Czy Powstanie Warszawskie powinno
mieç swojà encyklopedi´? Tak, poniewa˝
ma wyjàtkowy wymiar w naszych dziejach
dokoƒczenie na s. 38

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego
t. I–VI
„Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego” to unikatowe przedsi´wzi´cie edytorskie, zamkni´te w szeÊciotomowym dziele przedstawiajàcym ca∏oÊciowy obraz
Powstania Warszawskiego oraz w miar´ pe∏nà
list´ jego uczestników. Zamieszczone w niej
has∏a dotyczà zagadnieƒ zwiàzanych z sytuacjà
w Warszawie przed wybuchem Powstania,
w czasie jego trwania oraz po kapitulacji.
Inicjatywa jej wydania zrodzi∏a si´ w 1994 r.
w czasie obchodów pi´çdziesi´ciolecia Powstania Warszawskiego. Popar∏ jà prof. Aleksander Gieysztor, uczestnik Powstania, oficer
Biura Informacji i Propagandy Komendy
G∏ównej Armii Krajowej, który stanà∏ na czele Rady Naukowej, a tak˝e Êrodowiska kombatanckie. Obecnie Radzie Naukowej przewodniczy prof. Jerzy K∏oczowski, tak˝e uczest-
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nik Powstania. Celem publikacji jest przede
wszystkim dà˝enie do przekazania wiedzy
m∏odzie˝y i nast´pnym pokoleniom o dwumiesi´cznej walce stolicy, jak równie˝ utrwalenie pami´ci o powstaƒcach, ˝o∏nierzach–ochotnikach.
W 1997 r. jako pierwszy ukaza∏ si´
czwarty tom w wydawnictwie ARS PRINT.
Przygotowa∏ go zespó∏ pod redakcjà Andrzeja
Krzysztofa Kunerta: Jan Kreutsch, Tomasz
¸abuszewski, Zygmunt Walkowski, Barbara
Warycha. W tomie tym znalaz∏o si´ zestawienie informacji osobowych uzyskanych na podstawie dost´pnej autorom dokumentacji archiwalnej: kawalerowie VM, listy szpitalne, listy jenieckie. Z inicjatywy „Fundacji Warszawa Walczy 1939–1945” wydania dalszych tomów podjà∏ si´ Dom Wydawniczy „Bellona”.

W Muzeum Powstania Warszawskiego. Od lewej: Józef Skrzypiec, Zbigniew Âcibor–Rylski,
Wojciech Militz, Jerzy K∏oczowski, Maria WiÊniewska, Piotr Rozwadowski
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– mówi∏ Piotr Rozwadowski podczas promocji. Dzi´ki encyklopedii pozostaje s∏owo pisane, dajàce m∏odemu pokoleniu obraz tego, jak nale˝y o ojczyzn´ walczyç
i o nià dbaç.

Jak poinformowa∏ podczas promocji prof.
Jerzy K∏oczowski, zwieƒczeniem ju˝ skoƒczonego dzia∏a ma byç suplement. B´dzie on
zawiera∏ uzupe∏nienia (1500 nowych biogramów) i konieczne korekty materia∏ów ju˝

opublikowanych, wykaz dostrze˝onych b∏´dów oraz niezb´dne zestawy hase∏ poszczególnych tomów i u∏atwiajàce lektur´ indeksy.
M. K.
Fot. Mariusz Kubik

„Kioku sura Warushawa”, czyli Warszawa pami´ta…
o japoƒsku mo˝na tytu∏ ksià˝ki Shunji
Ozaki t∏umaczyç tak˝e jako „Pami´tam
o Warszawie”. Ksià˝ka jest wynikiem fascynacji Polskà i studiów nad jej historià podj´tych po pierwszej zwyczajnej, turystycznej wizycie w Europie. Ch´ç zrozumienia OÊwi´cimia sprawi∏a, ˝e nast´pne by∏y podejmowane
ju˝ tylko do Polski z myÊlà o publikacji u siebie
w kraju, gdzie znajomoÊç historii Zag∏ady polskich ˚ydów, a tym bardziej walki Polaków,
o niepodleg∏oÊç jest znikoma, wyników kwe-

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

P

Autor ksià˝ki z Ewà Junczyk–Ziomeckà
z Kancelarii Prezydenta RP

rendy i kontaktów z przesz∏oÊcià i teraêniejszoÊcià miasta. Ka˝dy z dziesi´ciu rozdzia∏ów opisuje zatem cz´Êç historii Warszawy, koncentrujàc si´ na tym, co w jej historii by∏o najbardziej
poruszajàce – powstaniach w getcie i sierpniowym; jest w niej te˝ rozdzia∏ poÊwi´cony Muzeum Powstania Warszawskiego. Pami´ç
o przesz∏oÊci miasta jest tym, co autor chcia∏by
przenieÊç do Japonii, gdzie, jak twierdzi, szybko zapomniano o w∏asnej wojennej historii.
J. B.

Zwiàzek Powstaƒców Warszawskich
Ârodowisko ˚o∏nierzy Zgrupowania AK „Chrobry II”
Warszawa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegow Warszawie
w sprawie pomocy Muzeum Martyrologii Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach k. Opola
y, byli ˚o∏nierze Powstania Warszawskiego 1944, Jeƒcy Wojenni Obozu
Lamsdorf–¸ambinowice zwracamy
si´ z goràcà proÊbà do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o w∏àczenie Muzeum Jeƒców Wojennych ¸ambinowice do Centralnego Rejestru Placówek Muzealnych Muzeum Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
otoczenie tej placówki opiekà i wsparciem dla
zachowania przekazu historycznego lat wojennych 1939–1945 (Historia obozu si´ga w wiek
XIX i lata powojenne po II wojnie Êwiatowej).
Po upadku Powstania Warszawskiego oko∏o 17000 Powstaƒców dosta∏o si´ do niewoli
niemieckiej na prawach jeƒców wojennych.
5 X 1944 r. do obozów jenieckich Lamsdorf–¸ambinowice zosta∏o skierowanych oko∏o
5000 jeƒców, w tym setki kobiet–˝o∏nierzy
i m∏odocianych uczestników Powstania. Obozy by∏y bardzo ci´˝kie, represyjne, zarówno
pod wzgl´dem fizycznym, jak i psychicznym.
Niemiecka polityka represji i odwetu by∏a sze-
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roko stosowana (np. studnia dla tysi´cy jeƒców itp.) Cz´Êç z nas prze˝y∏a te koszmarne
miesiàce ostatnich lat wojny 1944/1945.
Muzeum ¸ambinowice przez lata powojenne prowadzi dzia∏alnoÊç wystawienniczà, wydawniczà, naukowà i popularyzacyjnà. Gromadzi pamiàtki z tamtych lat. Dla nas, ˝o∏nierzy
–jeƒców wojennych Powstania Warszawskiego,
a przed tym jeƒców wojennych kampanii wrzeÊniowej 1939, by∏ to obóz surowy, represyjny odbiegajàcy od kanonów konwencji haskiej i genewskiej, tym bardziej wskazane jest ocalenie
od zapomnienia tamtych zdarzeƒ, tamtych stosunków III Rzeszy do podbitych narodów (by∏
to obóz mi´dzynarodowy). W imi´ przestrogi
tak dla Narodów Europy, jak i Niemiec jest koniecznoÊç ocalenia etosu – jeƒców wojennych
w tym kobiet, dziewczàt i dzieci. Oby czasy hitlerowskiej zag∏ady nigdy si´ nie powtórzy∏y.
˚àdajà tego dziesiàtki tysi´cy zbiorowych mogi∏ zag∏odzonych jeƒców. O tym zapomnieç nie
wolno w imi´ nast´pnych pokoleƒ.

Cierpienia setek tysi´cy jeƒców wojennych
obozów Lamsdorf–¸ambinowice godne sà upami´tnienia i przekazu historycznego.
Panie Ministrze! Jest Pan wyró˝niajàcym si´
politykiem w dziele prawid∏owych postaw
w kulturze i ludzkim dzia∏aniu w trudnej sytuacji politycznej Kraju i Europy.
MyÊlimy, ˝e pomo˝e Pan Dyrekcji Muzeum
Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach. Zagadnienie przekracza zakres i mo˝liwoÊci dawnego
woj. opolskiego. O t´ pomoc proszà Pana dziesiàtki tysi´cy pomordowanych,, setki tysi´cy
cierpiàcych jeƒców w latach II wojny Êwiatowej.
My b. jeƒcy wojenni Powstania Warszawskiego, a zw∏aszcza wówczas ma∏oletni Powstaƒcy,
którzy dziÊ jeszcze ˝yjà apelujà do Pana Ministra o pomoc materialnà (nie tylko) dla W∏adz
Obozu Martyrologii Jeƒców Wojennych Lamsdorf–¸ambinowice k. Opola. Gloria Victis!
Zarzàdy Ârodowisk Zgrupowania AK „Chrobry II”
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
oraz Zwiàzku Powstaƒców Warszawy

Zmar∏ jeden z najstarszych ˝yjàcych Powstaƒców
sierpnia br. w wieku 98 lat zmar∏ jeden
z najstarszych powstaƒców warszawskich, kpt. Zbigniew Zandrowicz,
pseud. „Alfa”, ˝o∏nierz 3. kompanii batalionu „Kiliƒski”. Urodzony 10 czerwca 1909 r.,
syn Franciszka i Eugenii, przedwojenny plutonowy podchorà˝y awansowany do stopnia
podporucznika. Od czerwca 1944 r. by∏ ˝o∏nierzem dywersji Batalionów Ch∏opskich.
W czasie Powstania Warszawskiego bra∏
udzia∏ w wielu akcjach bojowych, mi´dzy innymi w walce o zdobycie PAST–y, którà
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przed wielu laty budowa∏ jego ojciec. W nocy
z 30 na 31 sierpnia, podczas akcji „Na Pomoc
Starówce” zosta∏ ranny na ul. Skórzanej.
Po kapitulacji powstania traf∏ do stalagu
w Lamsdorfie (¸ambinowice), nast´pnie zosta∏
przeniesiony do oflagu w Murnau. Po wojnie
na wiele lat osiedli∏ si´ we Francji, lecz utrzymywa∏ sta∏y kontakt z Polskà. Dopiero w 1990
r. zamieszka∏ na sta∏e w Warszawie. Nawiàza∏
sta∏à wspó∏prac´ z kombatantami batalionu
„Kiliƒski” i uczestniczy∏ we wszystkich obchodach okolicznoÊciowych i rocznicowych.

Za udzia∏ w walce z okupantem zosta∏ odznaczony Krzy˝em Kawalerskim OOP,
Krzy˝em Armii Krajowej, Warszawskim
Krzy˝em Powstaƒczym, odznakà „Akcja
Burza”, Zas∏u˝ony dla Warszawy, odznakà
i patentem Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny oraz wieloma innymi
odznaczeniami i wyró˝nieniami. Sylwetk´
Zbigniewa Zandrowicza przedstawiliÊmy
w numerze grudniowym 2004 r.
red.
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12 kwietnia w Lublinie zainaugurowano obchody 35–lecia Klubu Oficerów Rezerwy przy Akademii Rolniczej
w Lublinie. Na uroczyste spotkanie przybyli m.in. prof. dr
hab. Zdzis∏aw Targoƒski – rektor AR w Lublinie, p∏k Mariusz Jagodziƒski – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, p∏k Piotr Sadowski – dowódca 3 Brygady Legionów w Lublinie, prorektor AR prof. Gra˝yna Je˝ewska,
prezes ZW ZB˚Z i OR w Lublinie p∏k Stanis∏aw Chmiel.
GoÊci powita∏ prezes Zarzàdu KOR przy Akademii prof.
Józef Ko∏odziej, który przedstawi∏ w obszernym sprawozdaniu dzia∏alnoÊç za poprzedni rok. Obchody uÊwietni∏ koncert Orkiestry Garnizonowej z Lublina. Atrakcjà
koncertu by∏ wyst´p solistów w tym kapral Agnieszki Dobrowolskiej – jedynej kobiety w sk∏adzie Orkiestry.
13 kwietnia w Mielcu z inicjatywy hm. Haliny Ko∏odziej
– komendantki hufca ZHP i hm. Marka Zalotyƒskiego
przewodniczàcego Obwodu ZHR oraz przy wspó∏udziale Józefa Witka z Urz´du Miasta pod „Âcianà katyƒskà” – murze przy Bazylice mniejszej p.w. Êw. Mateusza, ks. pra∏at Stanis∏aw Jurek poÊwi´ci∏ osiem nowych tablic, ufundowanych przez Urzàd Miejski z nazwiskami mieszkaƒców ziemi mieleckiej zamordowanych przez NKWD. WczeÊniej odprawiono uroczystà
Msz´ Êwi´tà w miejscowej Bazylice. W cz´Êci patriotycznej spotkania odczytano listy od ks. pra∏ata
Zdzis∏awa Peszkowskiego i W∏adys∏awa Ortyla – senatora RP. Odby∏ si´ tak˝e apel poleg∏ych a przyby∏e
delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i kwiaty. Wart´ honorowà
pe∏nili ˝o∏nierze, policjanci i harcerze.

16 kwietnia w Zgorzelcu obchodzono 62. rocznic´
forsowania Nysy ¸u˝yckiej oraz powrotu Ziem Zachodnich i Pó∏nocnych do Macierzy. W uroczystoÊciach brali udzia∏ przedstawiciele w∏adz samorzàdowych. Licznie reprezentowane by∏y delegacje wojskowe, stra˝y granicznej i policji, a tak˝e zwiàzków i organizacji kombatanckich. Na wniosek Zarzàdu Powiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP w Warszawie ZG odznaczy∏ Krzy˝em Ludowego Wojska Polskiego ks.
pra∏ata mjr. Jana Mycka. Natomiast na wniosek Spo∏ecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pami´ci Narodowej w Zgorzelcu – Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa odznaczy∏a z∏otym medalem „Opiekun
Miejsc Pami´ci Narodowej” – sztandary Elektrowni
Turów S. A. oraz Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych im. Bohaterów 2. Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu.
19 kwietnia w Warszawie w 88. rocznic´ powstania
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP w Katedrze Polowej WP bp Tadeusz P∏oski wraz z komandorem ks.
Januszem Bàkiem celebrowali wspólnie Msz´ Êwi´tà. Nast´pnie po niej zwiàzkowe poczty sztandarowe
z∏o˝y∏y na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza wieƒce i kwiaty. W imieniu ZG ZIW RP wieniec z∏o˝y∏ prezes Zwiàzku Marian Kazubski, sekretarz generalny
W∏adys∏aw Babiak oraz kol. Franciszek Opolski.
W imieniu Zarzàdu Okr´gowego ZIW RP w Warszawie Jerzy Jasiƒski, Józef Woêniak i komandor
ks. Janusz Bàk. Wieniec z∏o˝y∏a równie˝ delegacja
prezydenta m.st. Warszawy. Po uroczystoÊciach od-

Klub Kadetów II RP i prywatni sponsorzy. Z tej okazji
w KoÊciele p.w. Chrystusa Króla sztandar poÊwi´ci∏
ks. bp Zdzis∏aw Fortuniak – sufragan archidiecezji poznaƒskiej. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ na
terenie by∏ej szko∏y Kadetów. Z∏o˝ono tak˝e kwiaty na
grobie komendanta Korpusu pp∏k. W∏odziemierza Kowalskiego.
20 kwietnia w ˚aganiu podczas Êwi´ta 34. Brygady Kawalerii Pancernej na wniosek Zarzàdu Ogólnopolskiego
Klubu Kombatantów 1. Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego za szczególne zas∏ugi Brygady
w utrwalaniu pami´ci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodleg∏oÊç Polski w krzewieniu najpi´kniejszych
tradycji ruchu kombatanckiego – prezes Zarzàdu G∏ównego ZWRP i BWP gen. dyw. Wac∏aw Szklarski nada∏
najwy˝sze odznaczenie Zwiàzku – Krzy˝ „Za zas∏ugi dla
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych” 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej za opiek´ nad
miejscami Walki i M´czeƒstwa – Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa nada∏a jednostce Z∏oty Medal
„Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej”. Sztandar brygady udekorowa∏ p∏k Eugeniusz Praczuk– wiceprezes Zarzàdu Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1 DK Pancernego WP.

21 kwietnia w Poznaniu w Domu ˚o∏nierza – LOK odby∏ si´ IV Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pami´ci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Na
spotkaniu obecni byli m.in.: marsza∏ek województwa
Wielkopolskiego Marek Woêniak i wojewoda Tadeusz
Dziuba. Zarzàd G∏ówny reprezentowa∏ wiceprezes p∏k
Janusz Rad∏owski. Zjazd podsumowa∏ czteroletni
okres dzia∏alnoÊci i wytyczy∏ kierunki dzia∏alnoÊci na
przysz∏oÊç. Prezesem Zarzàdu zosta∏ wybrany ponownie Stefan Bar∏óg.

13 kwietnia w Brzegu podczas obchodów Êwi´ta
wojsk in˝ynieryjnych w 1 Brzeskiej Brygadzie Saperów im. Tadeusza KoÊciuszki sztandar jednostki zosta∏
odznaczony odznakà Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
przyznanà przez prezesa Zarzàdu G∏ównego. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych organizacji kombatanckich oraz m∏odzie˝ szkolna i harcerze.

by∏o si´ w siedzibie zwiàzku spotkanie aktywu
z przedstawicielami wojska.
20 kwietnia w Rawiczu z okazji 15 lecia istnienia II Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Rawickiego Korpusu
Kadetów odby∏a si´ uroczystoÊç przekazania sztandaru z emblematem Korpusu Kadetów nr 3. Fundatorami sztandaru sà Starostwo Powiatowe, Poznaƒski

21 kwietnia w Bia∏ymstoku odby∏a si´ uroczysta ceremonia ods∏oni´cia i poÊwi´cenia tablicy pamiàtkowej
„Ofiarom Sybiru” w koÊciele p.w. Êw. ojca Pio w Bia∏ymstoku. Uroczystej Mszy Êwi´tej przewodniczy∏ ks.
pra∏at Józef WiÊniewski kapelan bia∏ostockich Sybiraków. Ceremonii ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej dokona∏ Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski w asyÊcie Tadeusza Chwiedzia – prezesa Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybiraków, a aktu poÊwi´cenia dokona∏
ks. prof. Tadeusz
Krahel z Wy˝szego Seminarium
Duchownego
w Bia∏ymstoku.
Nast´pnie w restauracji Venessa
prezes Zarzàdu
odznaczy∏ jedenaÊcie osób Honorowà Odznakà Sybiraka.
Oprac.
SZYMON ˚YTO
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Kombatanckiej debaty ciàg dalszy….

Posiedzenie Rady Kombatanckiej
kresowe spotkania Rady Kombatanckiej s∏u˝à podejmowaniu
spraw wa˝nych dla tego Êrodowiska. Kolejne, które mia∏o miejsce 22
czerwca br. by∏o kontynuacjà debaty nad
projektami nowych rozwiàzaƒ ustawowych
dotyczàcych Êrodowiska kombatanckiego.
S∏u˝à te˝ one przekazywaniu przedstawicielom poszczególnych stowarzyszeƒ reprezentowanych w Radzie, a za ich poÊrednictwem wszystkim zainteresowanym informacji o dzia∏alnoÊci Urz´du i jego stanowiskach zajmowanych w sprawach bie˝àcych
i planowanych. W ostatnim okresie, jak
stwierdzi∏ Kierownik UdSKiOR Janusz
Krupski, obok normalnej dzia∏alnoÊci aktywnoÊç Urz´du koncentrowa∏a si´ na organizacji obchodów wa˝nych rocznic, Êmierci
gen. W∏adys∏awa Andersa i bitwy o Narwik.
Rok bie˝àcy Senat RP og∏osi∏ bowiem Rokiem Genera∏a Andersa, honorujàc w ten
sposób nie tylko Jego osob´ i dokonania, ale
i wysi∏ek wojenny ˝o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie. Wiele imprez
i uroczystoÊci, jakie Urzàd z tej okazji organizowa∏, tak˝e z udzia∏em przebywajàcej
w Polsce przez trzy tygodnie na zaproszenie
kierownika Urz´du wdowy po generale Ireny Anders, by∏o dobrze wykorzystanà okazjà do przekazania m∏odszym pokoleniom
wiedzy o ich wk∏adzie w zwyci´stwo nad
Niemcami i w walce o wolnà Polsk´. Kulminacjà by∏y uroczystoÊci pod Monte Cassino,
w których aktywny udzia∏ wzi´∏a m∏odzie˝;
jej cz´Êç to polscy harcerze, którzy porzàdkowali cmentarz przed uroczystoÊciami.
Wspólnie z wojskiem i m∏odzie˝à Urzàd,
we wspó∏pracy z Kancelarià Prezydenta RP,
BBN i Ministerstwem Obrony Narodowej
by∏ te˝ 17 czerwca br. organizatorem uroczystoÊci w 215. rocznic´ ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dla wojska, a szczególnie dla obecnych na uroczystoÊciach przedstawicieli jednostek nawiàzujàcych w nazwie do tradycji Orderu by∏ to
wa˝ny element budowania nowej, odwo∏ujàcej si´ do okresu mi´dzywojennego tradycji historycznej i podejmowania inicjatyw
wychowawczych eliminujàcych doÊwiadczenia komunizmu. O znaczeniu przywiàzywanym do tych problemów Êwiadczy powo∏anie Korpusu Wychowawców.
AktywnoÊç Urz´du w sposób szczególny
obejmuje te˝ polskie Êrodowiska kombatanckie na Wschodzie. Utrzymywaniu wi´zi z nimi s∏u˝à m.in. liczne wizyty i spotkania kierownictwa Urz´du z kombatantami
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na Litwie, Bia∏orusi i Ukrainie. W ten
m.in. sposób Urzàd wspó∏dzia∏a w tworzeniu spójnej polityki instytucji mniej lub
bardziej ich sytuacjà zainteresowanych, takich jak Wspólnota Polska, MON.
Za wa˝ny w dzia∏alnoÊci Urz´du Janusz
Krupski uzna∏ kontakt ze Êrodowiskami
kombatanckimi na prowincji; w jego kalendarzu zajmuje on znaczàce miejsce. Udzia∏
w wielu lokalnych uroczystoÊciach, wizyty
m.in. w Sokó∏ce i Augustowie, spotkania
z Radami Kombatanckimi w Szczecinie,
Koszalinie, Gdaƒsku, Kielcach, Gorzowie
Wielkopolskim, cz´sto niewolne od emocji
Êwiadczà o ˝ywej obecnoÊci problematyki
kombatanckiej w ˝yciu spo∏ecznym.
WÊród wielu spraw podejmowanych
w ich trakcie zwraca uwag´ obecnoÊç postulatu formalnego zwiàzania Urz´du
z Kancelarià Premiera Rzàdu, co, jak poinformowa∏ Janusz Krupski, spotka∏o si´
z aprobatà Premiera.
Kierownik Urz´du poinformowa∏ te˝
o przygotowaniach do przekazania Sejmowi projektu nowelizacji ustawy o kombatantach. Przewidziane jest jej przyj´cie
w tym roku.
Ciàg dalszy posiedzenia zdominowa∏y
problemy poszczególnych Êrodowisk. Prezes
Zwiàzku Sybiraków Tadeusz Chwiedê za
wymagajàce wsparcia i interwencji Urz´du
uzna∏ k∏opoty z wprowadzeniem przez MEN
do programu wychowania patriotycznego
problematyki deportacji Polaków do Rosji.
Gen. Zbigniew Âcibor–Rylski prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich zwróci∏ uwag´ na brak zainteresowania i anomalie
w przekazywaniu przez media informacji
o uroczystoÊciach kombatanckich, dajàc za
przyk∏ad dyletanckie informacje prasowe
o uroczystoÊci spotkania w∏adz paƒstwowych
z Damami i Kawalerami OW Virtuti Militari w Belwederze. Wybiegajàc w przysz∏oÊç
ruchów kombatanckich za modelowe rozwiàzanie uzna∏ powo∏anie i dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Pami´ci Powstania Warszawskiego. Prowadzàcy obrady prezes ÂZ˚AK
Czes∏aw Cywiƒski doceniajàc tà inicjatyw´
za bardziej uniwersalnà uzna∏ zg∏aszane od
pewnego czasu przez prof. W∏adys∏awa Bartoszewskiego propozycje powo∏ania Âwiatowego Stowarzyszenia Pami´ci Polskiego
Paƒstwa Podziemnego i AK.
Ustosunkowujàc si´ do projektów ustawowych akcentowano tylko najwa˝niejsze
propozycje przekazane wczeÊniej w innej
formie. Prezes ZIW Marian Kazubski za

konieczne uzna∏ obj´cie uprawnieniami
osób przymusowo zes∏anych w g∏àb Rosji
oraz m.in. inwalidów z represji. Gen. Wac∏aw Szklarski, prezes ZKRPiBWP, dostrzeg∏ w projektowanych zmianach odpowiedzialnoÊç zbiorowà m.in. dotyczàcà ˝o∏nierzy Brygad Mi´dzynarodowych w Hiszpanii i uzna∏ jà za sprzecznà z Konstytucjà,
opowiadajàc si´ za jednà ustawà obejmujàcà tylko kombatantów i weteranów i drugà
osoby represjonowane i inne; dostrzeg∏ te˝
potrzeb´ ustawowych regulacji dotyczàcych
uczestników misji ONZ. Zbiorowej odpowiedzialnoÊci w projekcie nie dostrzeg∏
Kierownik Urz´du informujàc, ˝e intencjà
projektu jest honorowanie tylko tych, którzy walczyli o niepodleg∏oÊç Polski.
Z informacji przedstawionej przez wicedyrektora Departamentu Wojskowego p∏k M.
Suleja wynika, ˝e Urzàd odrabiajàc zaleg∏oÊci w szerokim zakresie uczestniczy w honorowaniu za zas∏ugi w walkach o niepodleg∏oÊç i trosk´ o pami´ç o nich. Dotyczy to zarówno ˝yjàcych, acz pomijanych ze wzgl´dów politycznych uczestników wojny i konspiracji wojennej i powojennej, ˝o∏nierzy zapomnianych i wykl´tych, jak i tych, którzy
zmarli wczeÊniej. Zamiarem Urz´du wspó∏pracujàcego w tym zakresie z Kancelarià
Prezydenta jest uhonorowanie wszystkich
uczestników walk o niepodleg∏oÊç, poczàwszy od 1939 r. Urzàd we wspó∏pracy z MON
prowadzi te˝ nadzór nad nominacjami na
wy˝sze stopnie oficerskie i jest organizatorem bàdê wspó∏organizatorem wszystkich
uroczystoÊci paƒstwowych majàcych zwiàzek
z zakresem jego dzia∏ania. 26 czerwca br.
z walnym udzia∏em Urz´du, prezydent RP
odznaczy∏ matki i matki wi´zione wraz
z dzieçmi w okresie stalinowskim.
Za niezrozumia∏à i niepokojàcà uznano
zg∏oszonà przez prezesa Zwiàzku Sybiraków spraw´ pozaustawowego pozbawienia
przez NFZ uprawnionych do tego kombatantów i osób represjonowanych niektórych leków. Zdecydowano zainteresowaç
tà sprawa premiera i powo∏aç zespó∏ roboczy do zaj´cia si´ tà sprawà.
Prezes Towarzystwa Mi∏oÊników Wo∏ynia i Podlasia Zygmunt Mogi∏a–Lisowski,
podniós∏ bulwersujàce Êrodowiska kresowe honorowanie, wbrew prawu mi´dzynarodowemu, SS Galizien przez wystawienie
pomnika tej formacji we Lwowie.
Nowym cz∏onkiem Rady Kombatanckiej
zosta∏ prezes Stowarzyszenia Mi∏oÊników
Wo∏ynia i Polesia, cz∏onek Rady Naczelnej
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK Zygmunt Mogi∏a – Lisowski, w czasie wojny ˝o∏nierz 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK a po wojnie
Stowarzyszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”,
J. B.
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dniach 22–30 lipca b. r. mia∏a miejsce wizyta studyjna specjalistów
z Hiszpanii, Francji, Portugalii
i Wielkiej Brytanii, zajmujàcych si´ epokà napoleoƒskà, w tym przede wszystkim hiszpaƒskà
Wojnà o Niepodleg∏oÊç (1808–1814). Wizyt´
sfinansowano przede wszystkim ze Êrodków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na promocj´. G∏ównym organizatorem by∏ OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà Antycznà w Polsce i Europie Ârodkowo–Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego (OBTA UW).
Do Polski przyjechali wybitni specjaliÊci od
epoki napoleoƒskiej: José Antonio Armillas
Vicente, profesor Uniwersytetu w Saragossie,
przewodniczàcy Fundacji „Zaragoza 2008”,
przygotowujàcej obchody dwusetnej rocznicy
obl´˝enia Saragossy; Charles J. Esdaile, profesor Uniwersytetu w Liverpool, z Wielkiej Brytanii; José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada, z Madrytu, sekretarz generalny
Forum Studiów nad Historià Wojskowà Hiszpanii; José Luis Gómez Urdáñez, profesor
Uniwersytetu La Rioja w Logroño; José Manuel Guerrero Acosta z Madrytu, przewodniczàcy grupy rekreacyjnej i stowarzyszenia „Voluntarios de Madrid”, które b´dzie w przysz∏ym roku g∏ównym organizatorem rekonstrukcji szar˝y polskich szwole˝erów pod Somosierrà; Jean–Marc Lafon, profesor Uniwersytetu Montpellier III, z Francji; António Pires
Ventura, profesor historii, dziekan Wydzia∏u
Historycznego i dyrektor Centrum Badaƒ Historycznych Uniwersytetu Lizboƒskiego; p∏k
Juan José Sañudo, z Madrytu, historyk, specjalizujàcy si´ m.in. w ataku pod Somosierrà; gen.
dyw. Francisco Javier Zorzo Ferrer, Madryt,
wiceprzewodniczàcy Forum Studiów nad Historià Wojskowà Hiszpanii.
Naukowcy ci nale˝à w swoich krajach do
elity specjalistów zajmujàcych si´ epokà napoleoƒskà, których badania i aktywnoÊç znajdujà du˝e echo w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej.
Wizyta studyjna mia∏a na celu bli˝sze zapoznanie ekspertów z elementami historii Polski, w tym epoki napoleoƒskiej, oraz nawiàzanie wspó∏pracy z polskimi specjalistami w tej
dziedzinie. Jest to szczególnie wa˝ne wobec
zbli˝ajàcych si´ zakrojonych na szerokà skal´
obchodów – tak˝e w Polsce – dwusetnej rocznicy rozpocz´cia przez armi´ Napoleona
kampanii na terenie Pó∏wyspu Iberyjskiego.
GoÊcie zwiedzili miejsca zwiàzane z epokà
napoleoƒskà, a tak˝e odbyli wiele spotkaƒ.

W
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W TrójmieÊcie zapoznali si´ z fortyfikacjami
Gdaƒska, Twierdzà Wis∏oujÊcie i Westerplatte,
a tak˝e z wystawà „Wolne Miasto Gdaƒsk
1807–1814”, poÊwi´conà 200–leciu ustanowienia Wolnego Miasta Gdaƒska. W Toruniu podziwiali pi´knà panoram´ miasta z lewego
brzegu Wis∏y, która nie odbiega wiele od tej
sprzed dwustu lat. W Witaszycach ko∏o Jarocina w iÊcie staropolskim stylu goÊci∏ ich Tomasz
Klauza, w∏aÊciciel pi´knie odrestaurowanego
Hotelu–Pa∏acu oraz jedynego w Polsce i jednego z nielicznych w Êwiecie, niedawno otwartego, Muzeum Wojen Napoleoƒskich w Miniaturze, mieszczàcego si´ w XVIII–wiecznym dworze na terenie przypa∏acowego parku. GoÊcie
zwiedzili tak˝e Muzeum Genera∏a Jana Henryka Dàbrowskiego w Winnej Górze ko∏o WrzeÊni, mieszczàce si´ na miejscu pa∏acu, w którym
twórca Legionów zmar∏ w 1818 r., a tak˝e grób
tego wielkiego Polaka w pobliskim koÊciele parafialnym. W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, dzi´ki uprzejmoÊci dyrekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, dosz∏o do spotkania
z kpt. ˝eglugi wielkiej Felicjanem Niegolewskim, potomkiem p∏k. Andrzeja Niegolewskiego, bohatera spod Somosierry. GoÊcie zwiedzili tak˝e „Ska∏k´ Poznaƒskà” przy KoÊciele Êw.
Wojciecha, mieszczàcà Krypt´ Zas∏u˝onych
Wielkopolan, miejsce pochówku Niegolewskiego oraz z∏o˝enia urny z sercem gen. Dàbrowskiego, a tak˝e pa∏ac Niegolewskich w oddalonym od Poznania ok. 40 km Niegolewie, gdzie
od lat 70. XIX w. do 1940 r. sta∏ monument poÊwi´cony bohaterom Somosierry, zniszczony
w czasie wojny przez Niemców.
Zapoznano si´ tak˝e z innymi miejscami polskiej pami´ci narodowej zwiàzanych z tymi kilkoma wiosnami, kiedy Polakom zdawa∏o si´, ˝e
odzyskanie wolnoÊci znajdowa∏o si´ na wyciàgni´cie r´ki. Zwiedzono wspaniale utrzymany
pa∏ac i park w Walewicach, w którym rezydowa∏a Maria Walewska, obecnie nale˝àcy do Stadniny Koni Walewice. W Kiernozi odwiedzono
miejsce ostatniego spoczynku tej jednej z najs∏ynniejszych Polek w historii Francji i Êwiata
w KoÊciele pw. Êw. Ma∏gorzaty. W Pu∏tusku zapoznano si´ ze zbiorami muzeum przy OÊrodku
Studiów Epoki Napoleoƒskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz
innymi miejscami zwiàzanymi z epokà napoleoƒskà, w tym polem bitwy z 1806 r. W Warszawie, poza naukowym spotkaniem w OBTA, majàcym przygotowywaç przysz∏à wspó∏prac´ naukowà, zwiedzono ¸azienki Królewskie, bogate

Fot. Robert Przybysz

W poszukiwaniu Êladów epoki napoleoƒskiej

zbiory Muzeum Wojska Polskiego. Zapalono
znicz na Powàzkach na grobie Franciszka M∏okosiewicza, uczestnika walk w Hiszpanii, bohatera spod Fuengiroli, który ws∏awi∏ si´ pokonaniem siedmiokrotnie liczniejszych wojsk brytyjskich, bioràc ich dowódc´, gen. Andrew T. Blayneya, do niewoli. Podziwiano miejsce bitwy pod
Raszynem (1809 r.), a tak˝e odwiedzono KoÊció∏ w Belsku Du˝ym ko∏o Grójca, miejsce pochówku Jana Kozietulskiego oraz zwiàzany
z nim pobliski pa∏ac w Ma∏ej Wsi, udost´pniony
dzi´ki uprzejmoÊci Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W Krakowie zapoznano si´ ze zbiorami
Muzeum Ksià˝àt Czartoryskich. Szczególne
wra˝enie na goÊciach zrobi∏a szabla gen. Blayneya spod Fuengiroli, a tak˝e sztandary hiszpaƒskie z XVI w., zaprezentowane przez dyrektora
Muzeum prof. Zdzis∏awa ˚ygulskiego jr. Wizyt´ zakoƒczy∏o zwiedzanie Katedry na Wawelu
i Grobów Królewskich.
Podczas podró˝y po Polsce goÊciom towarzyszyli naukowcy z Polski: prof. Jan Kieniewicz, dr Jan Stanis∏aw Ciechanowski, dr Cristina González Caizán oraz Matylda Urjasz
–Raczko z OBTA UW, dr Andrzej Nieuwa˝ny z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu oraz Piotr Czerepak z Muzeum Historycznego Miasta Gdaƒska.
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ordynariat Polowy Woj-

Msza Êw. w Katedrze Polowej WP. Dekoracja Medalem
„Pro Memoria”.
Od lewej stojà: p∏k S∏awomir ¸ukasik z Departamentu
Wojskowego UdSKiOR; dr Jan Stanis∏aw Ciechanowski, doradca kierownika UdSKiOR; José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada, sekretarz generalny
Forum Studiów nad Historià Wojskowà Hiszpanii; Janusz Krupski, kierownik UdSKiOR; prof. José Luis Gómez Urdáñez, Uniwersytet La Rioja w Logroño

Fot. Robert Przybysz

Wizyta studyjna europejskich badaczy epoki napoleoƒskiej

Msza Êw. w Katedrze Polowej WP. Od lewej w pierwszym
rz´dzie: p∏k Carlos Javier Hernando Gutiérrez, attaché
wojskowy Królestwa Hiszpanii w Polsce, J.E. Rafael
Mendívil Peydro, ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce, ma∏˝onka attaché wojskowego Królestwa Hiszpanii,
Janusz Krupski, kierownik UdSKiOR, prof. Jan Kieniewicz, wicedyrektor OBTA Uniwersytetu Warszawskiego.
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4. Pu∏k Piechoty Ksi´stwa Warszawskiego, ws∏awiony m.in. obronà Fuengiroli w 1810 r.

Stowarzyszenie Arsena∏, poÊrodku przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej w mundurze szwole˝era gwardii

ska Polskiego zorganizowa∏y 27 lipca z okazji
wizyty uroczystà Msz´ Âwi´tà za dusze ˝o∏nierzy narodów europejskich poleg∏ych w Hiszpanii w latach 1808–1814. Po zakoƒczeniu uroczystej Mszy Âwi´tej, koncelebrowanej przez
ksi´˝y pra∏atów p∏k. S∏awomira ˚arskiego, wikariusza generalnego biskupa polowego Wojska Polskiego oraz ks. p∏k. Roberta Mokrzyckiego, odby∏a si´ uroczystoÊç odznaczenia Medalami „Pro Memoria” za wybitne zas∏ugi
w zbli˝eniu polsko–hiszpaƒskim oraz w kultywowaniu pami´ci o polskiej walce o niepodleg∏oÊç trzech goÊci z Hiszpanii: José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada, José Luis

Gómez Urdáñez oraz p∏k. Juan José Sañudo.
Nast´pnie odby∏ si´ koncert pieÊni patriotycznych oraz przyj´cie w ogrodach Ordynariatu
Polowego WP.
Wspania∏à opraw´ Mszy Âwi´tej nadali
˝o∏nierze Garnizonu Miasta Sto∏ecznego
Warszawy oraz przede wszystkim licznie
przybyli przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych: Stowarzyszenia Arsena∏ pod komendà
Piotra Miros∏awa Zalewskiego oraz Marcina
Piontka, a tak˝e 4. Pu∏ku Piechoty Ksi´stwa
Warszawskiego pod komendà Jacka Popiƒskiego oraz Arkadiusza Czartoryskiego, pos∏a
na Sejm RP.
UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià m.in.
Janusz Krupski, kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, senator Piotr ¸ukasz J. Andrzejewski, J. E. Rafael
Mendívil Peydro, ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce, prof. Jan Kieniewicz, wicedyrektor
OBTA Uniwersytetu Warszawskiego, ambasador RP w Królestwie Hiszpanii w latach
1990–1994, p∏k Carlos Javier Hernando Gutiérrez, attaché wojskowy Królestwa Hiszpanii
w Polsce, Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji ObronnoÊci Ministerstwa Obrony Narodowej, p∏k prof. Krzysztof Komorowski, dyrektor Wojskowego Biura
Badaƒ Historycznych, dr Andrzej ˚ak, dyrektor
Centralnego Archiwum Wojskowego, Eugenia
Maria Cegielska, prezes Êrodowiska Oberlangen, Zygmunt Mogi∏a–Lisowski, prezes Towarzystwa Mi∏oÊników Wo∏ynia i Polesia, mjr Romuald Bardzyƒski ze Êrodowiska „Krysiaków”,
dr Leszek KrzeÊniak, prezes zarzàdu Polskiej
Fundacji KoÊciuszkowskiej, Adam Martin, dyrektor Reprezentacyjnego Zespo∏u Wojska Polskiego, Jan Józef Kasprzyk, rzecznik prasowy

ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz
Prezes Zwiàzku Pi∏sudczyków, Monika Zuchniak–Pazdan, zast´pca dyrektora Departamentu
Promocji Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Piotr Kobza, zast´pca dyrektora departamentu
Unii Europejskiej MSZ, dr hab. W∏adys∏aw
St´pniak, zast´pca Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych, dr hab. Jaros∏aw Czubaty
z Instytutu Historycznego UW, dr Arkadiusz
Adamczyk z Filii Akademii Âwi´tokrzyskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, Lucjan Sikora, redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,
a tak˝e generalicja, przedstawiciele Garnizonu
Miasta Sto∏ecznego Warszawy z p∏k. Wies∏awem
Grudziƒskim na czele, naukowcy zajmujàcy si´
epokà napoleoƒskà, a tak˝e przedstawiciele
UdSKiOR z dr. Janem Stanis∏awem Ciechanowskim, doradcà Kierownika Urz´du, dr. Witoldem Spirydowiczem, dyrektorem Departamentu Orzecznictwa oraz p∏k. S∏awomirem ¸ukasikiem z Departamentu Wojskowego.
Wizyta niewàtpliwie spe∏ni∏a swoje zadanie.
GoÊcie podkreÊlali rzecz podobno ma∏o w Europie spotykanà: dum´ narodowà, przywiàzanie do religii katolickiej, a przy tym jednoczeÊnie prób´ obiektywnego przedstawiania wydarzeƒ historycznych przy nieukrywaniu tak˝e
niezbyt jasnych stron w historii Narodu i Paƒstwa Polskiego. I szczery dialog na te tematy,
co niekoniecznie jest powszechnà tendencjà
w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej. Szczególne wra˝enie wywo∏a∏a na goÊciach polska
goÊcinnoÊç, przede wszystkim zaÊ Msza Âwi´ta
oraz kazanie ks. pra∏ata ˚arskiego, majàce byç
wyrazem w∏aÊciwej drogi ku europejskiemu
pojednaniu.
JAN STANIS¸AW CIECHANOWSKI

Sprostowanie
W numerze 6 (197) „Kombatanta” podaliÊmy nieprawdziwà informacj´ o Êmierci pp∏k Jerzego Iwanowskiego, za co bardzo przepraszamy samego Jubilata i zainteresowanych. Nieskorzy do przesàdów, wyra˝amy jednak˝e nadziej´, ˝e pomy∏ka o rzekomym odejÊciu od nas pp∏k. Iwanowskiego wró˝yç mo˝e mu tylko jeszcze wiele lat ˝ycia.
Z kolei w tekÊcie „By∏ i jest jednym z nas” zamieszczonym w numerze 4 (195) informujàcym o doktoracie h. c. Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku dla prof. dr. hab. W∏adys∏awa Ga∏asiƒskiego napisaliÊmy, ˝e odby∏ sta˝ naukowy w jednym z rosyjskich instytutów badaƒ jàdrowych. Instytut „Boris Kidrich” jest instytutem s∏oweƒskim. Za pomy∏k´ przepraszamy.
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Dokoƒczenie ze s. 44

W inscenizacji pokazano fragmenty
wydarzeƒ poprzedzajàcych wybuch Powstania (27–28 lipca 1944 r.). Poczàtek
walk (pierwsze dni sierpnia 1944 r.), budow´ barykad i starcia na ulicy warszawskiego Czerniakowa (5 wrzeÊnia – wejÊcie zgrupowania „Rados∏aw”). Mo˝na
by∏o tak˝e zobaczyç sceny forsowania
Wis∏y przez ˝o∏nierzy Ludowego Wojska
Polskiego gen. Zygmunta Berlinga i ich
wspólnych walk z Powstaƒcami, a˝ do
ostatnich chwil w ostatniej cz´Êci wolnej
Warszawy na Czerniakowie (23 wrzeÊnia
1944 r.). Wykonawcy starali si´ pokazaç
dramat i cierpienie, które by∏y udzia∏em
powstaƒców i ludnoÊci cywilnej w Warszawie w sierpniu i wrzeÊniu 1944 r.
W powietrzu unosi∏ si´ py∏ i zapach
prochu, nad walczàcà Wilanowskà
przelecia∏ samolot stanowiàcy replik´
modelu PO–2 (kukuruênik).
Udzia∏ w inscenizacji, zorganizowanej przez Urzàd m.st. Warszawy, potwierdzi∏o 220 rekonstruktorów z ca∏ego kraju. Na potrzeby widowiska ekspo-
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naty muzealne wypo˝yczy∏o muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum
Or∏a Bia∏ego w Skar˝ysku Kamiennej
oraz prywatni w∏aÊciciele zabytkowych
pojazdów z okresu II wojny Êwiatowej.
Przed oczami widzów pojawi∏ si´ wi´c
autentyczny transporter opancerzony,
niemieckie samochody ci´˝arowe (mercedesy), motocykle, armata Pak 40.
Autorami scenariusza byli: Grzegorz
Osiadacz (Stowarzyszenie Historyczne
„Kotwica”), Tomasz Karasiƒski i Bart∏omiej Szyprowski (Grupa Historyczna
„Zgrupowanie Rados∏aw”). Widowisko
wyre˝yserowa∏ Grzegorz Osiadacz ze Stowarzyszenia Historycznego „Kotwica”.
Do udzia∏u w inscenizacji organizatorzy zaprosili: Stowarzyszenie Historyczne „Kotwica”, Grup´ Historycznà
„Zgrupowanie Rados∏aw”, Grup´ Rekonstrukcji Historycznej „Parasol”,
Grup´ Rekonstrukcji Historycznej „Kalina Czerwona”, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.
O. K. i m∏odzie˝ z organizacji „Strzelec”
oraz odtwarzajàce ˝o∏nierzy niemieckich: Stowarzyszenie Historyczne „Po-

merania 1945”, Stowarzyszenie Grupa
Rekonstrukcji Historycznych „3 Bastion
Grolman”, Grup´ Rekonstrukcji Historycznych AA7, Grup´ Rekonstrukcji
Historycznych „Wiking”, Grup´ Rekonstrukcji Historycznych „Lisa”, Grup´
Rekonstrukcji Historycznych „Rhein”,
Grup´ Rekonstrukcji Historycznych
„Wrzesieƒ 1939”, Lubuskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznych.
Oprac. M.K.
Fot. Zuzanna Roguska
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Czerniaków 44:
inscenizacja walk powstaƒczych
rzy zbiegu ul. Wilanowskiej z ul.
Solec 4 sierpnia br. o godz. 17.00
odby∏o si´ widowisko historyczne
inspirowane walkami powstaƒczymi na
Czerniakowie, w którym wzi´∏y udzia∏
liczne grupy rekonstrukcyjne. Scenariusz oparty zosta∏ na wydarzeniach historycznych. Wybór epizodów walk
z udzia∏em Powstaƒców i hitlerowców
zosta∏ zaaprobowany przez przedstawicieli kombatantów, uczestników tamtych wydarzeƒ.
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