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78. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

Wanda Traczyk-Stawska wykonała rozkaz
W parku Powstańców Warszawy kończą się prace przy Izbie Pamięci Powstańców Warszawy.
Otwarcie pierwszej wystawy zaplanowano na 2 października, dzień 78. rocznicy zakończenia
powstania warszawskiego.

Przewodnicząca komitetu budowy Izby Pamięci, uczestniczka powstania warszawskiego,
warszawianka roku Wanda Traczyk-Stawska, o realizacji tego projektu mówiła w zeszłym
roku „Kurierowi Wolskiemu” jako o wypełnieniu swojego ostatniego rozkazu. Jak
relacjonowała, po powrocie z obozów jenieckich w 1947 roku, kiedy usiedli wraz z dowódcą
w jednej z wypalonych kawiarni na Marszałkowskiej, ten wydał jej i plutonowemu
Andrzejowi Koryckiemu ps. „Sokół” jasny rozkaz. - Brzmiał tak, że mam odnaleźć miejsca
pochówku naszych kolegów, umieścić na nagrobkach ich nazwiska i pseudonimy i sprawić,
by te miejsca były godne ich walki i śmierci - mówi Wanda Traczyk-Stawska, ps. „Pączek”.
Poświęciła niemal całe życie na wypełnienie tego zobowiązania. Zwieńczeniem tej pracy jest
powstanie instalacji, która przypominać ma o podwójnej roli parku Powstańców Warszawy.
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Realizowane kosztem 23 milionów złotych założenie autorstwa Piotra Bujnowskiego,
Kariny Jędrak, Macieja Koczocika, Krzysztofa Makowskiego i Martyny Rowickiej składa
się z dwóch pawilonów i Muru Pamięci. To na nim zaplanowano umieszczenie ponad
62 tysięcy mosiężnych tabliczek z nazwiskami poległych w czasie powstania
warszawskiego - osób cywilnych i żołnierzy - oraz pustych tabliczek, na których wraz
z postępem badań wypisane zostaną kolejne nazwiska. Kontynuowanie mozolnego
procesu identyfikacji ofiar, rozpoczętego przez Archiwa Państwowe i Muzeum Powstania
Warszawskiego, to część misji Izby Pamięci.

Główny budynek Izby Pamięci podzielono na dwie części: Salę Świadectw i Salę
Historii. Sala Historii posłuży przedstawieniu losów cmentarza Wolskiego - największej
wojennej nekropolii w Polsce - od 1945 roku do naszych czasów. Ukazane zostaną także
działania Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, na którego czele
stoi Wanda Traczyk-Stawska, i wcześniejszych komitetów ekshumacyjnych, których
wysiłki przywracające pamięć o tym miejscu doprowadziły do stworzenia Izby Pamięci.
W Sali Świadectw znajdzie się multimedialna instalacja autorstwa Krzysztofa Wodiczki
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oparta na wielogodzinnych rozmowach z osobami, których dotknęła trauma powstania
warszawskiego.
- Chcemy, aby Izba Pamięci stała się nie tylko miejscem zachowania od zapomnienia ofiar
powstania warszawskiego, ale także przestrzenią debaty na temat konfliktów i procesów
dialogu, upamiętniania i żywej pamięci. Tutaj dorośli, dzieci i młodzież będą mogli rozwijać
postawy poszanowania innych, tolerancji, zrozumienia i wspólnoty - mówi Karolina
Ziębińska-Lewandowska, dyrektorka Muzeum Warszawy, którego częścią jest Izba Pamięci.
Do Izby Pamięci będzie można wejść po otwarciu 2 października od strony cmentarza,
parku i od ulicy Wolskiej, gdzie usytuowany zostanie mniejszy pawilon, w którym
znajdzie się księgarnia, kawiarnia oraz punkt informacyjny. Trwa budowa niezbędnych
instalacji oraz betonowanie stropodachu.
Izba Pamięci znajduje się w parku Powstańców Warszawy, obszarze wydzielonym w latach
60. z sąsiedniego Cmentarza Powstańców Warszawy, którego uroczyste otwarcie odbyło się
29 listopada 1945 roku. Spoczywają tu szczątki 104 tys. osób - głównie poległych podczas
powstania warszawskiego - spośród których 80 proc. to cywile. Decyzją władz PRL przez
dziesięciolecia oficjalnie nie wspominano o istnieniu wolskiej nekropolii, nie odbywały się
tam uroczystości. Dopiero w latach 90. cmentarz został objęty opieką.
Położony pomiędzy Wolską, Redutową i Cmentarzem Powstańców Warszawy park zaprojektował Kazimierz Kozłowski. Główna aleja parkowa jest obsadzona barwnymi grupami
krzewów liściastych. Ta swoista oś architektoniczno-krajobrazowa powstała według projektu Romualda Gutta i Aliny Scholtz, a opracowana została przez Edwarda Gogola i Tadeusza Wyrzykowskiego. Prowadzi ona do pomnika Polegli Niepokonani, znajdującego się na
Cmentarzu Powstańców Warszawy i kontrastuje z pozostałymi częściami parku, które mają
charakter czysto krajobrazowy.
To właśnie podwójna rola parku Powstańców Warszawy jest przyczyną ścierania się dwóch
wizji tego, jak ta przestrzeń jest traktowana. Część mieszkańców Warszawy traktuje go
w całości jak miejsce święte, którego funkcjonowanie powinno zostać podporządkowane
podtrzymywaniu pamięci o ofiarach powstania warszawskiego. Nie brakuje jednak osób, dla
których to miejsce również rekreacyjne.
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Obchody 78. rocznicy Powstania
Warszawskiego
31 lipca, niedziela godz. 13:00 ul. Wolska, róg ul. Młynarskiej. Miejsce pamięci Zgrupowania
„Waligóra”. Złożenie kwiatów, warta honorowa.

31 lipca, niedziela godz. 14:00 ul. Okopowa, róg ul. Mireckiego. Miejsce pamięci
Zgrupowania „Radosław”. Złożenie kwiatów, warta honorowa.

31 lipca - 1 sierpnia (cały dzień) Skwer Bohdana Lacherta. Inscenizacja barykady
powstańczej.

1 sierpnia, poniedziałek godz. 17:00 Cmentarz Powstańców Warszawy, ul. Wolska 174/176.
Złożenie kwiatów na kurhanie przy pomniku Polegli Niepokonani upamiętniającym
mieszkańców, którzy stracili życie w sierpniu 1944.

godz. 18:30 Cmentarz Powstańców Warszawy, ul. Wolska 174/176. Centralne uroczystości
na kurhanie przy pomniku Polegli Niepokonani. Złożenie kwiatów, modlitwa
międzyreligijna.

3 sierpnia, środa godz. 13:00 ul. Chmielna 132/134. Skwer Zgrupowania AK „Chrobry II”.
Miejsce pamięci Zgrupowania „Chrobry II”. Złożenie kwiatów, warta honorowa.

godz. 14:00 ul. Chłodna, róg ul. Żelaznej. Miejsce pamięci Zgrupowania „Chrobry I”.
Złożenie kwiatów, warta honorowa.

5 sierpnia, piątek godz. 10:00 ul. Karolkowa 53. Tablica harcerek Drużyny nr 100 im. E.
Plater Harcerskiego Patrolu Sanitarnego AK Wola.. Złożenie kwiatów.

godz. 10:30 ul. Karolkowa 49. Miejsce pamięci rozstrzelonych przez Niemców 6 sierpnia
1944 r. redemptorystów i harcerzy „Szarych Szeregów”. Złożenie kwiatów.

godz. 11:45 ul. Wolska 43 (dawna Fabryka Franaszka). Złożenie wiązanki.
godz. 12:00 ul. Wolska 40 (dawny Pałacyk Michlera). Miejsce pamięci batalionu „Parasol”
Zgrupowania „Radosław”. Złożenie kwiatów, warta honorowa.

godz. 14:00 Skwer między ul. M. Anielewicza i ul. Okopową. Centralne uroczystości

upamiętnienia zdobycia przez Batalion „Zośka” obozu „Gęsiówka”. Złożenie kwiatów,
warta honorowa.
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godz. 16:00 ul. Górczewska 32. Miejsce największej egzekucji na Woli. Złożenie kwiatów,
warta honorowa.

godz. 18:00 Skwer Pamięci u zbiegu ul. Leszno i al. Solidarności. Centralne uroczystości

w hołdzie ludności cywilnej z okazji ogólnowarszawskiego Dnia Pamięci Mieszkańców
Woli wymordowanych przez Niemców podczas powstania warszawskiego.

godz. 19:00 Uroczyste przejście w kierunku Cmentarza Powstańców Warszawy

upamiętniające mieszkańców stolicy, którzy zginęli podczas powstania warszawskiego;
w trakcie marszu będą wyczytywane ich nazwiska.

6 sierpnia, sobota godz. 10:00 Park im. Edwarda Szymańskiego. Bieg Pamięci WOLA 1944
upamiętniający ofiary rzezi Woli. Zapisy: timekeeper.pl.

godz. 17:00 IV Marsz Pamięci śladami rzezi Woli. Start: ul. Karolkowa 56, pod SP

Specjalnej nr 147. Marsz połączony z przywoływaniem relacji mieszkańców Woli
ocalałych z ludobójczej pacyfikacji dokonanej przez Niemców i wschodnie jednostki
kolaboracyjne w pierwszych dniach powstania warszawskiego.

2 października, niedziela godz. 12:00 Park Powstańców Warszawy przy Cmentarzu

Powstańców Warszawy, wejście od ul. gen. J. Sowińskiego. Uroczystość otwarcia Izby
Pamięci.

Centrum informacyjne do 2 sierpnia godz. 10:00-18:00, budynek C, Muzeum Powstania
Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, Warszawa, 22 376 68 37 oraz 22 539 79 36.

7

KURIER POWSTAŃCZY - WYDANIE SPECJALNE KURIERA WOLSKIEGO - 27.07.2022

Komunikacja miejska
Trasy dodatkowych linii w dniu 1 sierpnia 2022
linia tramwajowa W
obsługiwana taborem zabytkowym, będzie kursowała ramowo w godz. 14:00-20:00
na trasie:
PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Towarowa - MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO - Towarowa - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - CM. WOLSKI
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dodatkowe linie autobusowe
912: będzie kursowała ramowo w godz. 17:30-20:00 na trasie jednokierunkowej:
POWĄZKI - CM. WOJSKOWY - Powązkowska - Okopowa - Towarowa - Prosta - Kasprzaka
- Wolska - Fort Wola - CM. WOLSKI

922: będzie kursowała ramowo w godz. 14:30-21:00 na trasie:
POWĄZKI - CM. WOJSKOWY - Powązkowska - Krasińskiego - pl. Wilsona - Słowackiego
- METRO MARYMONT

944: będzie kursowała ramowo w godz. 14:30-21:00 na trasie:
DW. CENTRALNY - Emilii Plater - Świętokrzyska - Marszałkowska - pl. Bankowy
- al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI - CM. WOJSKOWY

powrót:
POWĄZKI - CM. WOJSKOWY - Powązkowska - Okopowa - al. Solidarności - pl. Bankowy
- Marszałkowska - Świętokrzyska - Rondo ONZ - al. Jana Pawła II - tunel dojazdowy do
Dw. Centralnego - DW. CENTRALNY

970: będzie kursowała ramowo w godz. 14:30-21:00 na trasie:
DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Solidarności - most ŚląskoDąbrowski - al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI - CM. WOJSKOWY

980: będzie kursowała ramowo w godz. 14:30-21:00 na trasie:
PL. TRZECH KRZYŻY - pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście
- Miodowa - Senatorska - pl. Bankowy - Nowolipki - Zamenhofa - Anielewicza (powrót:
Anielewicza - Andersa) - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI - CM. WOJSKOWY
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Wydarzenia z okazji 78. rocznicy Powstania
Warszawskiego
Koncert Natalii Kukulskiej, przejazd rowerowy miejscami pamięci, wspólne czytanie
książek i sąsiedzkie spotkania przy muzyce w kameralnej atmosferze - to tylko niektóre
z wydarzeń przygotowanych przez domy kultury, biblioteki i organizacje pozarządowe
na Woli. Oto pełny program.

Wirtualny quiz wiedzy - 1 sierpnia
Quiz przygotowany przez III Czytelnię Naukową. Pierwsza część pytań będzie dotyczyła
przebiegu powstania na Woli, druga - wydarzeń obejmujących całą Warszawę. Quizowi
będzie towarzyszył film ze wspomnieniami z sierpnia 1944 roku. Quiz i film będą
dostępne na stronie Biblioteki Publicznej: www.bpwola.waw.pl

Wspólne czytanie książek - 1 sierpnia, godz. 16:00 Biblioteka „Komiksowo”, al. Solidarności 90,
I piętro

Czytanie opowiadań dla dzieci na temat powstania. Wysłuchamy historii opartych na
faktach i poszukamy na mapie Woli miejsc wymienionych w książkach. Spotkanie będzie
trwało godzinę, po czym wspólnie wyjdziemy na taras biblioteki, by wysłuchać syren
i oddać cześć Powstańcom.

Warsztat Powstańcza opaska - 1 sierpnia, godz. 16:00-18:00 Klubokawiarnia Sąsiedzka,
ul. Działdowska 6

Wspólnie chcemy upamiętnić rocznice wybuchu powstania warszawskiego. Z tej okazji
przygotowaliśmy warsztat, na którym będziemy tworzyć papierowe i materiałowe
powstańcze opaski; będziemy wyszywać i malować symbole powstania warszawskiego,
a to wszystko przy piosenkach, które towarzyszyły na co dzień Powstańcom. Uczcimy też
pamięć ofiar minutą ciszy.
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Literacko i plastycznie - 4 sierpnia, godz. 17:00 „Biblioteczna Strefa Gier”, ul. Staszica 5a
Mały Powstaniec - warsztaty literacko -plastyczne dla dzieci w wieku od 3 do 12 roku
życia. Na zajęciach dzieci poznają literaturę o II wojnie światowej, w szczególności książki
o powstaniu warszawskim dla dzieci i młodzieży. Drugą częścią zajęć będą warsztaty
plastyczne.

XV Przejazd Świeczkowy - otwarty przejazd rowerowy - 1 sierpnia, godz. 17:00 róg ulic Chłodna /
Żelazna

Celem wydarzenia od ponad dekady jest przejazd rowerami śladem walk powstańczych.
Co roku jesteśmy w innym rejonie miasta. Nasz płomień dobrych serc zjechał już
Targówek, Pragę Północ, Śródmieście, Wolę, Mokotów, Ochotę. Odkrywamy miejsca
nieznane i zapomniane tam, gdzie mało kto dociera. Od 2020 roku poznajemy zakątki
Woli, która jest szczególnie doświadczona przez działania wojenne.
Twórcy i organizatorzy: Marcin Czajkowski, Jerzy Pawlonek.
Opracowanie trasy i słowo przewodnie: Andrzej Chybowski.
Partnerzy: Wolskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii
Wawelberga.

Koncert Doroty Osińskiej Dziś do ciebie przyjść nie mogę - 4 sierpnia, godz. 19:00 skwer
„Sierpnia 1944”

Otwarty koncert dla mieszkańców Warszawy upamiętniający ofiary Rzezi Woli. Od wielu
lat na skwerze „Sierpnia 1944”, w przeddzień kolejnej rocznicy Rzezi Woli, odbywa się
koncert organizowany przez Wolskie Centrum Kultury i Inicjatywę Mieszkańców „Skwer
Sierpnia 1944 r”. Chwilą zadumy, koncertem i wspólnym śpiewaniem przedwojennych
i wojennych piosenek upamiętniamy pamięć ofiar Rzezi Woli.
Dorota Osińska zaśpiewa między innym Warszawskie dzieci, Rozkwitały pąki białych róż.
Artystce będzie towarzyszył Paweł Stankiewicz.
Organizatorzy: Wolskie Centrum Kultury i Inicjatywa Mieszkańców „Skwer Sierpnia
1944”.
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Jak mówić o Powstaniu Warszawskim?
Czy wydarzenie sprzed niemal 80 lat może na nas wpływać? Pamięć pokolenia opiera się
przecież głównie na rodzinnych tradycjach i relacjach świadków historii. O to, czy i jak
opowiadać o powstaniu młodym ludziom, pokoleniu Z, pytamy autorki i autorów.

Agnieszka Cubała

Autorka książek o Powstaniu Warszawskim

Spotykając się z młodymi ludźmi, zauważyłam, że są zainteresowani takimi tematami.
Trzeba tylko opowiedzieć im o tym wydarzeniu w ciekawy dla nich sposób. To kwestia
znalezienia wspólnego mianownika, mówienia odpowiednim językiem, zbudowania
platformy porozumienia.
Wystarczy pokazać, że Powstanie Warszawskie to opowieść o młodych ludziach, takich
samych jak oni. O nastolatkach, którzy mieli podobne zainteresowania i problemy.
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Przeżywali swoje pierwsze miłości, lubili się śmiać, żartować. Używali zabawnych
powiedzonek. Nie zawsze byli posągowi - mieli wady, popełniali błędy, uczyli się dopiero
pokonywać strach i swoje słabości. Odkrywali świat, zdobywali nowe doświadczenia. Kochali
podróże, sport, kino i teatr. Słuchali piosenek ulubionych artystów, chodzili na koncerty
i mecze piłki nożnej, zakładali zespoły muzyczne i uprawiali różne dyscypliny sportu.
Marzyli o sławie i sukcesach. Uczyli się języków obcych, by móc się swobodnie komunikować
z rówieśnikami z innych krajów czy wyjechać na studia do Paryża czy Londynu.
Sprawdza się również odwołanie do swoistego patriotyzmu lokalnego. To samo miasto,
szkoła, drużyna harcerska, lokalny klub sportowy, a nawet miejsce spotkań, wagarów czy
pierwszych randek. Pisząc kolejne książki, staram się o tym pamiętać i być może dlatego
sięgają, po nie ludzie w różnym wieku, także przedstawiciele pokolenia Z. Na zbliżającą się
rocznicę przygotowałam dwie publikacje: „Artyści ’44 i „Wielkopolanie ’44”. Odwołuję się
w nich do tematów bliskich wszystkim pokoleniom, takich jak muzyka, teatr, kino, kabaret,
koncerty, ale i do wspólnego pochodzenia moich bohaterów i czytelników.
Warto podkreślić, że Powstanie Warszawskie było wydarzeniem, w którym uczestniczyli
ludzie z całej Polski, a także obcokrajowcy. Tak się złożyło, że poza warszawiakami
i mieszkańcami Mazowsza najliczniejszą grupę stanowili właśnie Wielkopolanie, z czego
niewiele osób zdaje sobie sprawę. Podobnie jak z faktu, że w powstaniu uczestniczyło tak
wielu aktorów, piosenkarzy, muzyków. Jako bardzo młodzi ludzie wzięli w nim udział na
przykład Zdzisław Maklakiewicz, Wieńczysław Gliński czy Andrzej Łapicki.

Piotr Gursztyn
Historyk, dziennikarz, autor książki „Rzeź Woli”
O Powstaniu Warszawskim mówi się - jednocześnie - i za dużo, i za mało. Za dużo mówią
ci, którzy nie mają wiedzy o Powstaniu, ale apodyktycznie głoszą swoje stereotypowe
niesprawiedliwe opinie. Za mało zaś znaczy to, że nie całe Powstanie zostało dokładnie
opisane. W każdym razie Powstanie cały czas potrzebuje solidnych badań, popularyzacji
i mądrego namysłu.
Z mojej osobistej perspektywy najważniejszym akcentem jest to, że Powstanie Sierpniowe
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- jak nazwał je Zygmunt Zaremba - było najbardziej demokratyczną i ludową polską
insurekcją.
„Nikt im iść nie kazał, poszli, bo wiedzieli,
Po co idą walczyć, komu spłacać dług;
Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.”
Te słowa Edwarda Słońskiego wyjątkowo dobrze pasują do opisu Powstania
Warszawskiego. I to mimo tego, że Słoński, poeta legionowy, zmarł na długo przed
1944 rokiem. Ale gdy zapoznamy się z badaniami prof. Tomasza Szaroty na temat
zaangażowania ludności Warszawy w konspirację, to zrozumiemy, dlaczego te słowa były
aktualne. Prof. Szarota obliczył, że 25 proc. ludności było w jakiś sposób zaangażowane
w działalność konspiracyjną. Drugim - bardzo małym biegunem - była kilkuprocentowa
grupa kolaborantów. Ta proporcja mówi wszystko.
Łatwiej też zrozumieć powszechny charakter Powstania, gdy spojrzymy na jego drugi dzień.
Wszyscy znają obraz ulic z 1 sierpnia z masowo wywieszanymi biało-czerwonymi flagami.
A ten drugi dzień - środa 2 sierpnia - kto wie, czy nie jest tak samo ważny. Pierwszy dziejopis
Powstania, jego ważny uczestnik, płk Adam Borkiewicz pisał, że początek walk i niemożność
zdobycia większości obiektów bronionych przez Niemców miały negatywny wpływ na
psychikę wojska, a nawet dowództwa. Nastąpiło coś, co jest nazywane kryzysem boju. I to jak dalej pisał Borkiewicz - cywilna ludność stolicy swoją postawą i pomocą, przełamała ten
kryzys, co pozwoliło wzmocnić morale na dwa miesiące walk. Dwa miesiące, czyli dłużej niż
Kampania Wrześniowa.
Należy przypominać o tym, że Armia Krajowa była wojskiem całkowicie ochotniczym. Podobnie
struktury cywilne Państwa Podziemnego. Dzisiaj wydaje nam się to oczywistością, że tysiące ludzi
funkcjonowało w tych strukturach przez kilka lat terroru okupacyjnego. A potem wytrwali dwa
miesiące bardzo ciężkiej bitwy. Porównajmy to z naszymi czasami - czy my byśmy byli do tego
zdolni? Należy uświadamiać, że to, co wydaje się być oczywiste, wcale takie nie było. Konspiracja,
której zwieńczeniem było Powstanie, to nadzwyczajna historia bohaterstwa, poświęcenia
i ogromnego poczucia obowiązku. A także znakomitej samoorganizacji.
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Andrzej Leder
Filozof kultury, psychoterapeuta, Autor książki „Prześniona rewolucja.
Ćwiczenie z logiki historycznej”
Dla pokoleń warszawiaków urodzonych po 2000 roku rodzinna pamięć powstania
się zaciera. Owszem „wie się”, że dziadek czy babcia uczestniczyli w tym tragicznym
wydarzeniu, że coś się zdarzyło, że ktoś był wywieziony, ale wszystko to oddala się
coraz bardziej. Tym ważniejsza staje się pamięć zbiorowa, „imaginarium” społeczne,
przekazywane przez cały porządek wspólnego pamiętania. A w tej powstanie
warszawskie odgrywa ogromną rolę.
Dla prawicowych rządów i nacjonalistycznej orientacji światopoglądowej
powstanie stało się pretekstem do rozwijania opowieści militarystycznej, infantylnej
a jednocześnie nadętej. Wystarczy przyjrzeć się formie, jaką przybrała wystawa
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wojna jawi się tam jako pretekst czynów
bohaterskich, zaś dla dzieci i młodzieży - w gruncie rzeczy świetna zabawa, coś
w rodzaju wielkich podchodów. Na dodatek coraz mniej wyraźne jest to, z kim
w gruncie rzeczy walczono; czy głównym przeciwnikiem nie byli komuniści i Związek
Radziecki, a nie hitlerowcy.
Tak konstruowana pamięć o powstaniu nie jest źródłem niczego dobrego. Jednak nie
byłoby żadnym rozwiązaniem wyrzucenie jej z pola symbolicznego. Pozostałoby tam
puste miejsce, które zaczęłoby się wypełniać mitycznymi, rozdętymi do monstrualnych
rozmiarów przemieszanymi fragmentami pamięci i zmyśleń, zatruwającymi
współczesną świadomość.
Potrzebna jest pamięć krytyczna. Przede wszystkim dopuszczenie opowieści
o doświadczeniu większości ówczesnych mieszkańców Warszawy. Cywilów wydanych
na łup działań wojennych, jak mieszkańcy Woli, mordowani „co do jednej i jednego”,
jak mieszkańcy Starówki, ostrzeliwani przez ciężką artylerię i bombardowani „do
piwnic”…
Mamy przecież „Pamiętnik z powstania…” Mirona Białoszewskiego - może następna
wystawa w Muzeum Powstania powinna powstać w oparciu o ten właśnie dokument?
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Po drugie - umieszczenie tragedii powstania w realnym kontekście. Kontekście
ówczesnych wydarzeń politycznych i społecznych, sporów politycznych w skali
kontynentalnej i wewnętrznej, polskiej. Bolesnej sprawy słabości przywództwa,
ujawnionego przez historyka Andrzej Leona Sowę. Słabość przywództwa politycznego
to problem jak najbardziej aktualny, dla całego dzisiejszego pokolenia Z, pokolenia
katastrofy klimatycznej.
Dopiero krytyczna opowieść może pozwolić na odniesienie wydarzeń sprzed 80 lat do
dylematów, z którymi borykamy się dzisiaj.

Magdalena Staroszczyk
Badaczka, artystka, kuratorka w Muzeum Woli
Myślę, że dla wszystkich ludzi ważna jest wiedza o miejscu, w którym żyją. To, jak
wygląda dany obszar miasta - jak i kiedy został zabudowany, czy jest zaniedbany,
niełatwy w zamieszkiwaniu czy nie - wynika w dużej mierze z jego historii.
W przypadku Woli ta historia w XX wieku była trudna ze względu na bliższą naszym
czasom transformację ustrojową, związany z nią koniec zakładów przemysłowych
i zmiany aż do dzisiaj.
Najtrudniejsze wydarzenia miały jednak miejsce w odleglejszej przeszłości i odcisnęły
piętno na dzielnicy, które wciąż jest odczuwalne. Zachodnie dzielnice Warszawy, przede
wszystkim Wola i Ochota, to miejsca tragicznych wydarzeń z sierpnia 1944 roku.
Warszawa była już wtedy bardzo zniszczona. Społeczność żydowska, która przed II
wojną światową stanowiła jedną trzecią mieszkańców Warszawy, została wymordowana,
a ogromna część miasta, w której Niemcy utworzyli getto, została zrównana z ziemią
w maju 1943 roku, po powstaniu w getcie. Po tzw. aryjskiej stronie przez kolejne lata
trwały łapanki, odbywały się egzekucje, panował terror. Kiedy 1 sierpnia 1944 roku
wybuchło powstanie warszawskie, Hitler wydał ustny rozkaz nakazujący eksterminację
ludności i właśnie na Woli i na Ochocie rozpoczęło się systematyczne niszczenie miasta
i zabijanie mieszkańców. Gwałty, rozstrzeliwania, podpalenia przybrały ogromną skalę.
Całkowita liczba ofiar nigdy nie została ustalona. Szacuje się, że podczas rzezi Woli
zginęło od 30 do 65 tysięcy osób.
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Trauma tamtych wydarzeń została na wiele lat z tymi, którzy przeżyli, i z bliskimi
zamordowanych, ale także z polskim społeczeństwem. Marcin Napiórkowski wskazuje
w swojej książce „Powstanie umarłych”, że jest to niedokończona żałoba. Dlatego tak
ważną inicjatywą jest otwarcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy,
nowego oddziału Muzeum Warszawy. Miejsca skłaniającego do refleksji, które ma
przywrócić pamięć o ofiarach powstania, dzięki któremu żałoba będzie mogła wreszcie
się dopełnić.
W Izbie Pamięci przywołane zostaną nazwiska ponad stu tysięcy ludzi pochowanych
na Cmentarzu Powstańców - przede wszystkim cywili. Zostaną w nim też przywołane
świadectwa osób, które przeżyły. Inicjatorką utworzenia Izby jest pani Wanda TraczykStawska, żołnierka Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów i uczestniczka
powstania. Zarówno dla niej, jak i dla wszystkich współtwórców tego miejsca kluczowe
jest przesłanie, kierowane również - a może przede wszystkim - do najmłodszego
pokolenia. Przesłanie mówiące o tym, jak niewyobrażalnym złem jest wojna,
a największymi wartościami - pokój, solidarność i dobro. Przesłanie to wykracza poza
lokalne doświadczenie i zwłaszcza dziś, w obliczu wojny prowadzonej przez Rosję
w Ukrainie, nabiera mocy. Przypomina, że powinniśmy dokładać wszelkich starań, by
nigdy więcej nie powróciło zło sprzed niemal 80 lat.
JR
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Egzekucja przy ulicy Płockiej
Akt kapitulacji nie powstrzymał traumy tysięcy ludzi, którzy przez ponad sześćdziesiąt dni
trwali w stanie skrajnego zagrożenia życia, stracili bliskich, domy, zostali wypędzeni ze
swojego miasta.

5 sierpnia 1944 roku, około południa, na podwórzu przy Płockiej 23 niemieccy żołnierze
ustawili obok trzepaka karabin maszynowy. Celowali w grupę kilkudziesięciu ludzi, których
wcześniej wypędzili z mieszkań granatami. Janina Mamontowicz nie zwracała uwagi na ich
formację, ale dwa lata później, podczas zeznań przed Komisją Badania Zbrodni Niemieckich,
nadal pamiętała znajomych i sąsiadów, z którymi tamtego dnia czekała na rozstrzelanie:
„rodzina Skowrońskich, rodzina Paduchów z synem Wojciechem lat 5, Józefa Małosz
z synami Januszem lat 7 i Wiesławem lat 5, Wojciechowska z córką Krystyną, małżonkowie
Paproccy...”.
Janina stała z synami, rodzicami i siostrą. Seria z karabinu trafiła rodziców, reszta rodziny
upadła, udając zabitych. Starszy syn, dziewięcioletni Zygmunt, nie wytrzymał napięcia.
„Posłyszałam strzały z pistoletu. Zobaczyłam, że żołnierze dobijają żyjących. Syn mój
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Zygmunt musiał się poruszyć, ponieważ już odchodząc od miejsca, gdzie leżeliśmy,
żołnierz niemiecki strzelił mu dwa razy w skroń, po czym syn mój skonał”, relacjonowała
przed komisją.
Spod ciał wydostała się z siostrą, synem - sześcioletnim Tadziem - i kilkoma znajomymi.
Cofnęli się do płonącej kamienicy, by przez okno wydostać się na plac fabryki przy Wolskiej
60. Janina poszła pierwsza, siostra miała pomóc synkowi, ale „wyskoczyła, po niej koleżanka
i zostawiły dziecko samo w domu. Siostra dostała pomieszania zmysłów. Zaczęła uciekać bez
opamiętania. Nie wiedziałam, co
ze sobą zrobić. Zostawiłam na
podwórzu ojca, matkę i nieżyjącego
synka. I drugiego na górze, do
którego nie miałam powrotu”, pisała
Janina po wojnie.

Kim jestem?
Tamtego dnia na Woli zginęło
około 20 tysięcy ludzi. Wojska
niemieckie i wschodnie formacje
wykonywały masowe egzekucje
od zachodnich krańców Woli
wzdłuż Górczewskiej i Wolskiej.
Janina Mamontowicz po
rozdzieleniu z synem doczekała
nocy w podwórkowej ubikacji,
a potem ukrywała się w piwnicy
przy Płockiej 25. „Po tygodniu ujęli
nas żołnierze i przeprowadzili do kościoła św. Wojciecha, skąd wywieziono nas do obozu
przejściowego w Pruszkowie”, wspominała.
Po powstaniu Niemcy przetransportowali tysiące cywili do obozów i na roboty
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przymusowe. Chaos i pośpiech deportacji rozdzielił setki rodzin. Poszukiwania krewnych
i przyjaciół rozpoczęły się na dobre zimą 1945 roku, kiedy do wyzwolonego, ale niemal
wyludnionego i zniszczonego miasta zaczęli wracać mieszkańcy. Wśród powracających
była Janina Mamontowicz z mężem.
- Kiedy mój ojciec wrócił z obozu, szukał naszego brata, który został w domu przy Płockiej
23. Wszystkie gruzy poukładał w słupki, wybrał wszystko aż do gołej ziemi. Ale żadnych
zwłok i kości tam nie było, nie było nic. Mój brat prawdopodobnie nie zginął na Płockiej
- mówi urodzony po wojnie syn Janiny, Bogdan Mamontowicz.
Rodzina nie rezygnowała z poszukiwań. Zamieszczano ogłoszenia w prasie,
podejmowano kilka tropów, ale żaden nie okazał się dobry. Dopiero w latach 70.,
w odpowiedzi na artykuł w „Ekspressie Wieczornym” do redakcji dziennika zgłosił się
mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. W artykule „Kim jestem” opisał poszukiwania rodziny
biologicznej. Pamiętał płonący dom, ewakuację z Warszawy, ojca w kolejarskiej czapce,
brata, króliki i kaczki na balkonie.
- Moi rodzice mieszkali w czasie wojny na Wolskiej. Kamienica stała tu, gdzie dziś jest
wejście do stacji metra. Na podwórku stały komórki, w których ojciec miał gołębnik.
Pracował w tramwajach, więc czapka; hodował gołębie, więc ptaki - mówi Bogdan
Mamontowicz.
Redakcja dziennika zorganizowała spotkanie.
- Poszliśmy z matką do „Ekspressu” na plac Zawiszy. Ale kiedy zobaczyła tego mężczyznę,
jakby się wycofała i powiedziała: „Moje wszystkie dzieci są czarne jak kruki i mają bardzo
dużo włosów, to nie jest mój syn”. Faktycznie, z bratem odziedziczyliśmy po ojcu gęste
czupryny. Nie zgadzał się wiek i wygląd, ale widziałem, że matka tak czy inaczej nie chciała
już szukać. Odrzucała myśl, że brat żyje. Spotkanie się nie odbyło. Chyba zamknęła ten
rozdział - podsumowuje Bogdan Mamontowicz.
JR
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Warszawa wspiera swoich bohaterów
Chociaż od Powstania Warszawskiego minęło już blisko 80 lat, stolica codziennie pamięta
o swoich bohaterach. Weteranki i weterani na pomoc mogą liczyć nie tylko od święta.

Co roku od początku sierpnia na Woli i w całej Warszawie wspominamy wydarzenia
i bohaterów z 1944 roku. Nie oznacza to jednak, że Powstańcy Warszawy poza tym
czasem są w stolicy zapomniani. Od 2018 roku na zlecenie władz Warszawy działa Dom
Powstańców Warszawskich. Jest to miejsce dziennego pobytu, przestrzeń odpoczynku
i spotkań międzypokoleniowych. Powstańcy mogą tu zjeść ciepły posiłek, skorzystać
z zajęć usprawniania ruchowego czy wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Dom
Powstańców stał się niejako centrum budowania społeczności, która wzajemnie się
wspiera i kultywuje pamięć. Kombatanci mogą jednak liczyć na znacznie szerszą pomoc
świadczoną poza wolskim Domem.
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Wsparcie finansowe
Uchwałą Rady Miasta Powstańcy otrzymują co roku nagrodę pieniężną. W 2021 roku została
ona przyznana w wysokości 5000 zł wszystkim Powstańcom, których dane znajdują się
w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując
się z Domem Powstańców Warszawskich pod nr. tel. 572 817 999 lub 22 838 00 04.

Bezpłatna opieka i posiłki w domu
Dzięki decyzji Rady Warszawy uczestnicy powstania zostali zwolnieni z opłat za usługi
opiekuńcze takie jak pomoc w domu, sprzątanie mieszkania czy robienie zakupów.
Warszawski samorząd zapewnia też ciepłe posiłki, które dostarczane są bezpośrednio do
domów Powstańców.
W celu uzyskania pomocy w formie usług opiekuńczych należy skontaktować się
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. OPS na Woli
znajduje się przy ul. Gen. J. Bema 91; 01-233 Warszawa, tel. 22 571 50 00, e-mail:
sekretariat@ops-wola.waw.pl.
Kombatanci, których stan nie pozwala już na mieszkanie samym, mogą skorzystać
z oferty Domów Pomocy Społecznej w Warszawie. Członkowie Korpusu Weteranów Walk
o Niepodległość RP, w tym uczestnicy PW, są zwolnieni z opłat za pobyt w tych placówkach.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
tel. 22 599 71 00. Lista domów pomocy społecznej dostępna jest na stronie www.wcpr.pl.

Opieka zdrowotna i rehabilitacja
Miasto realizuje także zadanie polegające na objęciu kombatantów, w tym Powstańców
Warszawskich, szczególną opieką medyczną. Dostępne są wizyty u lekarzy różnych
specjalizacji oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne. Więcej informacji można zdobyć
na infolinii Zdrowie Powstańców: 226-1-8-1944. Infolinia czynna jest od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00-16:00. Asystent dyżurujący pomoże umówić wizytę lekarską
ogólną i specjalistyczną. W wyjątkowych sytuacjach asystent podejmie kroki do
zorganizowania konsultacji domowej.
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Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” (cam.waw.pl) z kolei koordynuje
program usprawniania ruchowego Powstańców Warszawskich. Zajęcia są bezpłatne,
odbywają się w domach i mieszkaniach Powstańców. Chęć uczestnictwa w programie
można zgłosić telefonicznie w Domu Powstańców Warszawskich pod numerami: 572
817 999 oraz 22 838 00 04.

Bezpłatne przejazdy i dowóz zakupów taksówkami
Od listopada 2018 roku Warszawa umożliwiła Powstańcom korzystanie z bezpłatnych
przejazdów taksówkami. Limit darmowych przejazdów to dwadzieścia kursów w miesiącu
w granicach Warszawy, do 30 km w jedną stronę, a także możliwość podróżowania bez limitu
do Domu Powstańców Warszawskich. Z bezpłatnej taksówki można skorzystać w godzinach
6:00-22:00.
Usługa jest świadczona przez WAWA Taxi - 22 333 4444. Pasażer, który zamawia
taksówkę, musi podać numer karty w celu weryfikacji uprawnień i liczby przejazdów
w miesiącu. Z Powstańcem bezpłatnie może podróżować osoba towarzysząca.
Powstańcy mogą również skorzystać z dowozu zakupów za pośrednictwem WAWA Taxi.
Kierowcy dostarczają zakupy zamówione w konkretnym sklepie lub realizują je zgodnie
z przygotowaną przez Powstańca listą, najczęściej w małych (lokalnych) sklepach. Lista
zakupów może obejmować jedynie artykuły powszechnie dostępne. W sprawie uzyskania
karty lub w razie zgubienia już posiadanej należy skontaktować się z Biurem Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, dzwoniąc pod numer 22 325 85 15 od
pon. do pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: taxi44@um.warszawa.pl.

Złota Rączka dla Seniora
Program oferuje wsparcie dla seniorów 75+, w tym także dla Powstańców Warszawskich,
mieszkających na terenie Warszawy. Bezpłatne usługi obejmują drobne naprawy domowe,
takie jak: uszczelnienie kranu, podłączenie pralki czy lodówki, wymiana gniazdek
elektrycznych, żarówki czy regulacje okien. Nie są realizowane usługi wymagające
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specjalistycznych uprawnień, na przykład związanych z instalacją gazową. Swoje potrzeby
można zgłaszać do organizacji:
• Mazowiecki Okręgowy Oddział PCK tel. 507 978 378
• Fundacja Edukacji Nowoczesnej tel. 729 834 448
• Fundacja Pomoc Potrzebującym tel. 22 614 13 16
Zgłoszenie powinno być zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych.

Karta Powstańca i bezpłatny parking
Uczestnicy Powstania Warszawskiego są uprawnieni do darmowego parkowania w Strefie
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Parkingowa Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie
w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w pokoju 10, w godz. 8:00-14:30. Telefon
kontaktowy: 22 55 89 283, www: http://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/karta-n-honorowapowstanca/.

Wsparcie organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu
Na wsparcie miasta co roku mogą liczyć organizacje pozarządowe, które działają na
rzecz żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów mieszkających
w Warszawie. Organizują one międzypokoleniowe spotkania grupowe, warsztaty
aktywizacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, fizjoterapię, zajęcia ogólnorozwojowe,
wsparcie psychologiczne oraz wsparcie domowe dla kombatantów niesamodzielnych,
pozostających w domu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt
telefoniczny z Domem Powstańców Warszawskich Nowolipie 22 pod numerami
572 817 999, 22 838 00 04 lub z Biurem Projektów i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy pod numerem: 22 443 14 38.
Stolica promuje i rozwija także ideę wolontariatu. Wolontariusze towarzyszą Powstańcom
Warszawski w sytuacjach codziennych - podczas wizyt u lekarza, zakupów, spacerów;
zapewniają pomoc pielęgnacyjną. Wspierają także osoby, które ze względu na stan zdrowia
nie wychodzą już z domów. Chcesz zostać wolontariuszem, zadzwoń do Domu Powstańców
Warszawskich pod numer 572 817 999 lub 22 838 00 04.
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