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Kustosz Pamięci Narodowej  
– nagroda przyznawana za szczególnie 
aktywny udział w upamiętnianiu historii 
narodu polskiego w latach 1939–1989,  
a także za działalność publiczną  
zbieżną z ustawowymi celami  
Instytutu Pamięci Narodowej; 
ustanowiona w lipcu 2002 r. przez  
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  
prof. Leona Kieresa na podstawie  
pomysłu prof. Janusza Kurtyki. 
Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać 
instytucje, organizacje społeczne  
i naukowe oraz osoby fizyczne.  
Ma charakter honorowy, a jej laureaci 
otrzymują tytuł Kustosza Pamięci 
Narodowej. Nagroda ma przywrócić 
szacunek dla narodowej przeszłości, 
chronić wartości, dzięki którym Polska 
przetrwała przez lata zniewolenia.
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Instytut Pamięci Narodowej od 2002 roku przyznaje honorową 

Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”, której inicjatorem był 

Janusz Kurtyka i jego współpracownicy z krakowskiego od-

działu Instytutu Pamięci Narodowej. Jej główną ideą było przy-

wracanie szacunku dla narodowej przeszłości i chronienie 

wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata totalitar-

nego zniewolenia. Instytut chciał nagrodzić osoby i organizacje, 

które działały na rzecz upamiętnienia historii Narodu i prowa-

dziły działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pa-

mięci Narodowej.  

Prymas Tysiąclecia, ks. kardynał Stefan Wyszyński przestrzegał, 

że: „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się 

wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przy-

szłości”. Dlatego naszym obowiązkiem jest pamiętać i przypomi-

nać o własnej historii. A ten obowiązek pomagają nam spełniać 

Kustosze Pamięci Narodowej. Ich rola jest też szczególnie ważna 

dla budowy fundamentów polskiej tożsamości, która czerpie 

swą siłę z historii i tradycji. 

Kustosz to strażnik i opiekun pamięci o miejscach, wydarze-

niach i ludziach z przeszłości. Kustosz gromadzi świadectwa  

i dokumenty, przechowuje i ocala je dla przyszłych pokoleń.  

My zaś jesteśmy dłużnikami tych wszystkich strażników naszej 

pamięci, którzy niekiedy samotnie, w wielkiej obojętności, nie-

kiedy represjonowani przez komunistyczny reżim, a po 1989 

roku bez pomocy państwa polskiego, przechowywali ten bez-

cenny depozyt naszej dumnej historii, naszej niepodległości.  

Ten album niech będzie wyrazem wdzięczności wobec wszyst-

kich laureatów Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

 
Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej
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Tomasz  
Strzembosz

Tomasz Strzembosz, syn Adama i Zofii z Gadomskich, przyszedł na świat w Warszawie 11 września 1930 roku 

jako jeden z trojaczków (brat Teresy i Adama). W czasie okupacji pobierał nauki na tajnych kompletach  

w Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie. W 1949 roku zdał maturę i rozpoczął studio-

wanie historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dwa lata później wybrał specjalizację archiwalną na Uniwer-

sytecie Warszawskim. Z harcerką Marią Dawidowską, siostrą legendarnego żołnierza Szarych Szeregów 

Aleksego Dawidowskiego „Alka”, ożenił się w 1957 roku. 

Pracował najpierw w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Warszawie, a później w Archiwum Głównym 

Akt Dawnych, skąd na wniosek Koła ZMP został zwolniony w sierpniu 1953 roku. Przez następne 12 lat był 

pracownikiem Działu Oświatowego Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy. W 1966 roku został 

zatrudniony w Instytucie Historii PAN w Pracowni Dziejów Polski w II Wojnie Światowej. Pod kierunkiem pro-

fesora Stanisława Herbsta obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim, a habilitował się na Ka-

tolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie otrzymał również tytuł profesora. Od 1984 roku pracował na KUL, 

a od 1991 roku kierował także Samodzielną Pracownią Dziejów Ziem Wschodnich II RP w Instytucie Studiów 

Politycznych PAN.  

Tomasz Strzembosz, związany z harcerstwem od 1945 roku, był jednym z inicjatorów Kręgów In-

struktorów im. Andrzeja Małkowskiego w 1980 roku, a dziewięć lat później tworzył Związek Har-

cerstwa Rzeczypospolitej i pełnił funkcję jego przewodniczącego (1989–1992). 

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, m.in. książek: Odbijanie i uwalnianie więźniów  

w Warszawie 1939–1944; Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939–1944; Akcje zbrojne 

podziemnej Warszawy 1939–1944; Refleksje o Polsce i podziemiu 1939–1945; Szare Szeregi jako 

organizacja wychowawcza; Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów; Saga o „Łu-

paszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim 1889–1941; W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane 

w polską historię; a także współautorem publikacji Czerwone bagno. Konspiracja i partyzantka 

antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1939 – czerwiec 1941. 

Był współzałożycielem Komitetu Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów. W 2002 roku otrzy-

mał Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarł 16 października 2004 roku w Warszawie. Po-

śmiertnie odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

Historyk, profesor, prekursor badań  

nad konspiracją w okupowanej 

Warszawie i dziejami antysowieckiej 

partyzantki na Kresach Północno- 

-Wschodnich oraz znawca sowieckiego 

systemu okupacyjnego.

Tomasz Strzembosz, honorowy 
przewodniczący Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej

Tomasz Strzembosz podczas jednego 
z wydarzeń organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej
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dzieląc się z nimi olbrzymią wiedzą pozaźródłową, ułat-

wiając rozszyfrowanie pseudonimów konspiracyjnych. 

Była to praca niezwykle potrzebna i bardzo żmudna.  

Lista publikacji Andrzeja Zagórskiego liczy około 250 po-

zycji, w tym siedem książek. Tworzył krytyczną edycję akt 

procesowych wszystkich czterech Zarządów Głównych 

WiN, która ukazała się w ramach serii „Zrzeszenie »Wol-

ność i Niezawisłość« w dokumentach” w cyklu Biblioteki 

„Zeszytów Historycznych WiN”. Zagórski był również jed-

nym z prekursorów koncepcji opracowania „księgi hańby”, 

zawierającej nazwiska osób odpowiedzialnych za zdradę 

państwa polskiego i komunistyczne zbrodnie wobec na-

rodu; realizował tę inicjatywę i publikował kolejne odcinki 

„Czarnej księgi” wymiaru sprawiedliwości w służbie ko-

munistycznych okupantów. Był pomysłodawcą, twórcą 

koncepcji i pierwszym redaktorem „Zeszytów Historycz-

nych WiN”, wydawanych od 1992 roku.  

Andrzej Zagórski został uhonorowany Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodo" w 2002 roku. Zmarł 8 października 2007 

roku w Krakowie.
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Andrzej  
Zagórski

Urodził się 21 kwietnia 1926 roku w Bochni, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec Franciszek 

(ps. „Ostoja” – od rodzinnego herbu) był oficerem Armii Krajowej, organizatorem tajnego nauczania, kwater-

mistrzem Obwodu AK Przeworsk. Torturowany na początku 1945 roku w siedzibie WUBP w Rzeszowie, po-

został inwalidą do śmierci (w 1964 roku). Żołnierzem AK był też brat Andrzeja – Janusz (ps. „Mściciel”).  

Andrzej w konspiracji uczestniczył z bronią w ręku od 1943 roku. Do oddziału dywersyjnego z racji młodego 

wieku przyjęto go dopiero po uzyskaniu zgody ojca. Ukończył szkołę podoficerską i szkołę podchorążych przy 

Obwodzie AK Przeworsk. Od lata 1943 roku do rozwiązania AK 19 stycznia 1945 roku, pod pseudonimem 

„Mścisław”, był żołnierzem plutonu dyspozycyjno-dywersyjnego komendy tego obwodu, dowodzonego przez 

Jana Balawendera „Puchacza”. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Brał udział w tajnym 

nauczaniu i na tajnych kompletach zdobył średnie wykształcenie. Maturę uzyskał już po wojnie, w 1945 roku, 

potem został absolwentem Akademii Handlowej w Krakowie.  

Od początku lat sześćdziesiątych Andrzej Zagórski gromadził doku-

menty, kopie dokumentów i relacje dotyczące wojennej oraz powojennej 

konspiracji niepodległościowej w Małopolsce w latach 1939–1956. Jego 

zbiór, liczący ponad 2500 relacji, około 25 000 stron dokumentów ory-

ginalnych lub skopiowanych oraz ponad 4500 wycinków prasowych, 

należy do najbardziej znaczących w skali ogólnopolskiej i z pewnością 

jest najważniejszym ze zbiorów prywatnych dotyczących konspiracji na 

Rzeszowszczyźnie. Znaczna jego część to oryginały przekazane przez 

osoby prywatne lub kopie dokumentów pozostających w rękach pry-

watnych i często już ponownie zaginionych czy też zniszczonych. 

Główny zrąb tej kolekcji obejmuje zagadnienia dziejów i struktur Pod-

okręgu AK Rzeszów oraz konspiracji antykomunistycznej w Polsce (ze 

szczególnym uwzględnieniem Małopolski) w latach 1944–1956. 

Po 1989 roku Zagórski służył swym doświadczeniem, wiedzą oraz zbiorami przy okazji rozlicznych procesów 

rehabilitacyjnych żołnierzy oddziałów leśnych i działaczy WiN oraz w staraniach o przyznawanie im uprawnień 

kombatanckich. Zawsze życzliwie traktował też historyków, nie tylko udostępniając im swoje zbiory, lecz także 

Żołnierz Armii Krajowej, pomysłodawca  

i redaktor „Zeszytów Historycznych WiN”.  

Gromadząc dokumenty i relacje, stworzył jeden  

z najobszerniejszych i najważniejszych zbiorów 

dotyczących działalności konspiracji niepodległościowej 

w Małopolsce w latach 1939–1956.

Andrzej Zagórski, Kraków 1958
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z inicjatorek powstania Światowego Związku Żołnierzy AK. Na skutek represji SB, w wyniku których m.in. 

zlikwidowano kierowany przez nią Zakład Andragogiki, odeszła z pracy na uniwersytecie. 

W latach osiemdziesiątych była związana ze środowiskiem „Solidarności”. W 1987 roku doprowadziła do po-

wstania Klubu Historycznego, działającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Toruniu. W 1990 roku 

powołała do życia Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek (obecnie Fun-

dacja Generał Elżbiety Zawackiej) w Toruniu. Fundacja ta gromadzi dokumenty i relacje z czasu II wojny 

światowej, w szczególności z działalności Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK („Zagroda”), organizuje 

konferencje, zjazdy naukowe i wydaje liczne publikacje dotyczące udziału Pomorzan w walce o niepodległość 

oraz dziejów wojennej służby kobiet.  

Profesor Elżbieta Zawacka została odznaczona Orderem Orła Białego, przyznano jej także dwukrotnie Krzyż 

Orderu Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyż Walecznych oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

Polski. W 2002 roku uhonorowano ją Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. Przez prezydenta RP Lecha Ka-

czyńskiego w 2006 roku została awansowana do stopnia generała brygady, zostając drugą po Marii Wittek kobietą 

w Wojsku Polskim z tak wysokim stopniem. Zmarła 10 stycznia 2009 roku w Toruniu, w wieku niemal 100 lat.
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Elżbieta  
Zawacka

Elżbieta Zawacka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu. Po ukończeniu studiów matematycznych na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracowała w szkołach średnich i działała społecznie jako 

instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W Katowicach w 1939 roku pełniła funkcję komendantki 

Regionu Śląskiego PWK. We wrześniu 1939 roku była żołnierzem Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby 

Wojskowej, walczącym w obronie Lwowa. W październiku 1939 roku została zaprzysiężona w Służbie Zwy-

cięstwu Polski i jednocześnie pod pseudonimem „Zelma” organizowała na Śląsku Wojskową Służbę Kobiet 

oraz pełniła funkcję szefa łączności w Komendzie Podokręgu SZP-ZWZ. Następnie pod koniec 1940 roku prze-

niesiono ją do Warszawy jako kuriera KG ZWZ-AK pod pseudonimem „Zo”. Stała się prawdziwą legendą ku-

rierów w okupowanej Europie; organizowała szlaki zachodnie Komendy Głównej AK. W latach 1939–1945, 

posługując się fałszywymi dokumentami, ponad sto razy przekraczała granicę (w 1942 roku przy setnym razie 

zaprzestała liczenia), przenosząc wiadomości, raporty i meldunki. Pełniła funkcję zastępcy szefa „Zagrody” – 

Działu Łączności Zagranicznej Oddziału V Sztabu Komendy Głównej AK. W lutym 1943 roku jako emisariusz 

Komendanta Głównego AK Stefana Roweckiego „Grota” wyruszyła przez Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpanię 

i Gibraltar do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Na własną prośbę powróciła do kraju 9/10 

września 1943 roku, skacząc ze spadochronem na teren okupowanej Polski. Po przedostaniu się 

do Warszawy przez kilka dni przebywała  u Ireny Konopackiej-Semadeni, „ciotki cichociemnych”, 

w mieszkaniu przy ul. Noakowskiego. Pracowała w dowództwie Wojskowej Służby Kobiet KG 

AK. Po upadku Powstania Warszawskiego nadal działała w służbie Państwa Podziemnego.  

Z Krakowa kierowała szlakami zachodnimi, prowadzącymi do szwajcarskiej bazy. Po zakończeniu 

wojny włączyła się w struktury konspiracji antykomunistycznej w ramach organizacji Wolność  

i Niezawisłość. Powróciła także do pracy pedagogicznej – ukończyła studium pedagogiki spo-

łecznej i otworzyła przewód doktorski.  

W 1951 roku została aresztowana przez UB. Skazana na 10 lat pozbawienia wolności, była wię-

ziona do 1955 roku. Powróciła do pracy naukowej i pedagogicznej rok później. W 1965 roku 

uzyskała doktorat nauk humanistycznych, a w 1973 roku – habilitację. W rodzinnym Toruniu pod-

jęła pracę w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Równocześnie groma-

dziła materiały do dziejów Armii Krajowej, działała w środowisku kombatantów AK. Była jedną 

„Zo” – „postać legendarna”,  

„wymagająca najbardziej od samej siebie” –  

pisał Jan Nowak-Jeziorański; jedyna kobieta 

wśród cichociemnych, kurier Komendy Głównej 

Armii Krajowej, druga w historii Polka generał 

brygady, dama Orderu Orła Białego.

Eżbieta Zawacka, lata czterdzieste
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Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość nie tylko zbierała, selekcjo-

nowała, opracowywała i archiwizowała wpływające materiały, lecz także je 

publikowała. W 1978 roku wydała drukiem powielonym w 500 egzemplarzach 

zeszyt próbny „Materiały do słownika biograficznego kobiet uczestniczek walk 

o niepodległość Polski 1939–1945”. Został on bezpłatnie rozesłany do pod-

stawowych bibliotek, instytucji historycznych i historyków z prośbą o opinie 

 i uwagi krytyczne. Odzew był duży. Po pokonaniu wielu przeszkód (nawet lo-

sowych, jak spłonięcie maszynopisu w czasie stanu wojennego) ukazał się dru-

kiem w 30 tys. egzemplarzy Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 

1939–1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej (Warszawa 1988). 

Komisja wypożycza zgromadzone materiały: fotografie, eksponaty, dokumenty, 

udostępnia archiwa historykom, instytucjom pracującym nad konkretnymi za-

gadnieniami, a także osobom piszącym prace magisterskie i doktorskie. Wśród 

członkiń Komisji były również autorki książek i artykułów historycznych (Elż-

bieta Ostrowska, Halina Zakrzewska, Jadwiga Podrygałło i Wanda Wirszyłło). 

Z doświadczeń Komisji korzystało m.in. uruchomione w 1990 roku Archiwum 

i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej, obecnie Fundacja Generał Elżbiety Za-

wackiej w Toruniu. 

Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość za swoją pracę została uho-

norowana Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2003 roku.
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Komisja Historii  
Kobiet w Walce  
o Niepodległość

Idea powołania jednostki zajmującej się materiałami dotyczącymi walk wolnościowych kobiet polskich zrodziła 

się w 1966 roku z inicjatywy pułkownik, później generał Marii Wittek, szefa Wojskowej Służby Kobiet w Ko-

mendzie Głównej Armii Krajowej czasu wojny. Zgromadziła ona wokół siebie grupę gotowych do społecznej 

pracy archiwistycznej kobiet. Większość z nich należała do przedwojennej organizacji Przysposobienia Woj-

skowego Kobiet, którego Maria Wittek była komendantką. Początkowo zbierały się w jej prywatnym mieszkaniu 

przy al. 3 Maja w Warszawie. Zdawano sobie jednak sprawę, że bez poparcia oficjalnej instytucji niewiele uda 

się zrobić, dlatego Maria Wittek zwróciła się o pomoc do Polskiego Towarzystwa Historycznego. Gdyby nie 

życzliwość, zaufanie i zrozumienie władz PTH, a przede wszystkim jego ówczesnego prezesa, prof. Stanisława 

Herbsta, Komisja nigdy by nie powstała i żadne prace nie byłyby możliwe. 

W 1970 roku narodziła się Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, która stała się jedną z sekcji me-

rytoryczno-tematycznych w strukturze Warszawskiego Oddziału PTH – Towarzystwa Miłośników Historii. 

Do siedmiu założycielek Komisji (Maria Jędrzejewska, Halina Korniakówna, Alina Łasiewicka, Ludmiła Pet-

rykowska, Maria Wittek, Helena Wiśniewska-Ratańska, Maria Zadróżna) dołączało coraz więcej kobiet. Były 

to działaczki Przysposobienia Wojskowego Kobiet, a także kobiety żołnierze z Armii Krajowej, Polskiej Organi-

zacji Wojskowej; niektóre z nich brały udział w I wojnie światowej. Przystąpiły do pracy z ogromnym zaan-

gażowaniem, gotowe ponieść trud swojego przedsięwzięcia. Członkinie Komisji musiały pokonać przeszkody 

merytoryczne, gdyż żadna z nich nie była ani archiwistką, ani naukowcem. Ponadto Komisja nie miała pie-

niędzy, dotacji ani sponsorów. Nie miała też własnego lokalu. Dzięki życzliwości dyrektorów nie-

których instytucji, Andrzeja Stawarza czy Andrzeja Krzysztofa Kunerta, znajdowała miejsce na 

kilka lat. Eksmitowana średnio co trzy-cztery lata, mieściła się ze swymi coraz obszerniejszymi 

materiałami kolejno aż w siedmiu lokalach. Obecnie znajduje się w Archiwum Akt Nowych.  

Na początku działalności przewodnictwo Komisji objęła Grażyna Lipińska (żołnierz POW i AK, 

więziona na Syberii przez 14 lat). W skład Komisji wchodziły wówczas zespoły: kartoteki inde-

ksowej, kartoteki osobowej, relacji, kwerendy i bibliografii, czasopism, opracowań oraz zespół 

samopomocy koleżeńskiej. Wszystkiemu patronowała Maria Wittek. W 1980 roku przewodnictwo 

przejęła Bożena Tazbir-Tomaszewska. Komisja liczyła wówczas 66 członkiń – najwięcej w historii 

tej instytucji. 

„W tym świecie role polskich szwoleżerów  

przejęły starsze panie z piórem w ręku, skupione  

w pokoikach Archiwum Akt Nowych w Warszawie”, 

„Polki – wolontariuszki pracy historycznej”,  

„to one mrówczym trudem prowadziły przez lata 

prace archiwalne i porządkowe w Studium Polski 

Podziemnej”, ich organizacja powstała z troski  

o zachowanie w pamięci bohaterskich kobiet, 

uczestniczek walk zbrojnych na terenie Polski. 

Członkinie Komisji Historii Kobiet  
w Walce o Niepodległość

Archiwum Komisji Historii Kobiet  
w Walce o Niepodległość
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honorowo, bez jakiejkolwiek zapłaty poświęcali swój czas, wytrwale porządkowali archiwalia, opisywali je  

i udostępniali badaczom przyjeżdżającym z całego świata. 

Organizowanie Studium rozpoczynali znakomici dowódcy z Armii Krajowej. Wśród wielu zasłużonych pra-

cowników na szczególną uwagę zasługuje Halina Czarnocka, która przez wiele lat prowadziła archiwum SPP. 

Z czasem coraz młodsze roczniki, szeregowi żołnierze AK podejmowali pracę w Studium. Obecnie jest to już 

pokolenie urodzone po wojnie, na emigracji. Pracownicy nie tylko służą serdeczną opieką i pomocą w poszu-

kiwaniu materiałów, ale także dbają o wspólne spotkania przy posiłkach, na które zapraszani są korzystający 

ze zbiorów.  

Studium Polski Podziemnej w 2003 roku zostało uhonorowane Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.
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Studium  
Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej w Londynie zostało powołane do życia w 1947 roku przez byłych żołnierzy Armii 

Krajowej, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie mogli powrócić do kraju. Do dzisiaj mieści się w domu 

przy Leopold Road 11. Zasoby archiwalne SPP stanowią podstawę dla badań nad Polskim Państwem Pod-

ziemnym. Przede wszystkim są to akta Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza (tj. Oddziału VI sta-

nowiącego ekspozyturę Dowódcy AK w Sztabie Naczelnego Wodza) oraz Działu Społecznego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych Rządu RP. Zaczęto je zbierać już w lecie 1948 roku. Do Studium przejęto też dokumenty 

dotyczące kraju z Gabinetu Naczelnego Wodza, Oddziału II Sztabu NW oraz Wydziału Studiów Dowództwa 

Polskich Sił Powietrznych. Po 1990 roku, po zakończeniu prac Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Krzyża Armii 

Krajowej, dokumentacja stworzona przez obie te komisje zasiliła zbiory SPP.  

W zasobie archiwalnym znajduje się zestaw kolekcji osobowych. Powstał on ze spuścizny po wybitnych ofice-

rach Armii Krajowej i politykach Państwa Podziemnego, takich jak Tadeusz Bór-Komorowski, Tadeusz Peł-

czyński, Kazimierz Iranek-Osmecki, Franciszek Demel, Stanisław Dołęga-Modrzewski (Stanisław Kauzik). 

Do zbiorów rzeczowych zalicza się kolekcję zawierającą teczki personalne cichociemnych, którzy w czasie 

wojny drogą powietrzną byli przerzucani do okupowanego kraju. Niezwykle interesująca jest także kolekcja 

poświęcona kobietom żołnierzom Armii Krajowej i Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet, zebrana dzięki człon-

kiniom Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość. Uzupełnieniem tej dokumentacji są liczne pisemne 

relacje, składane w Studium przez ponad pół wieku, a dotyczące walki Armii Krajowej i działań cywilnych 

struktur podziemia. Ponad 800 pozycji zawiera zespół grupujący opracowania (w tym 

wiele niepublikowanych do dzisiaj). W zbiorach SPP jest także dokumentacja ikono-

graficzna, prasa, mapy. Licząca ponad 5 tys. tomów biblioteka stanowi dopełnienie 

zbiorów. Studium Polski Podziemnej nie tylko porządkuje i udostępnia zasoby archi-

walne, ale także prowadzi działalność wydawniczą. Do edycji źródłowych należy m.in. 

Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945. Wydano też oddzielny tom Organizacja 

zrzutów materiałowych dla Armii Krajowej, a z myślą o zachodnich odbiorcach – 

książkę The Polish Home Army 1939–1945.  

Powstanie Studium oraz jego działalność to efekt wieloletniej pracy ludzi, którzy zna-

leźli się w niełatwej emigracyjnej rzeczywistości, którzy borykając się z codziennością, 

Dzięki jednej z najbardziej zasłużonych polskich 

instytucji na uchodźstwie prawda o Armii Krajowej 

i Polskim Państwie Podziemnym jest stale 

zachowywana. W Studium zgromadzono 

dokumenty, bez których poważne badanie dziejów 

wojskowych i cywilnych struktur Państwa 

Podziemnego nie byłoby możliwe. 

Wizyta delegacji IPN w Studium 
Polski Podziemnej, 2008 r.  
Od lewej: prezes IPN Janusz Kurtyka, 
dyrektor pionu archiwalnego IPN 
Zbigniew Nawrocki, prezes Studium 
Polski Podziemnej Krzysztof Stoliński
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Na życzenie Amerykańskiej Akademii Nauk powierzono 

mu zredagowanie tomu rocznika poświęconego problema-

tyce wojny niekonwencjonalnej. Od roku 1975 do przejścia 

na emeryturę (1982) kierował katedrą stosunków między-

narodowych w Claremont Graduate School i Pomona Col-

lege. Tam też pełnił funkcję dziekana. W tym okresie 

powstała praca Nothing But Honour. The Story of the 

Warsaw Uprising,  1944.  

W latach 1979–1984, w okresie sprawowania władzy 

przez prezydentów Jimmy’ego Cartera i Ronalda Reagana, 

był konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.  

W 1985 roku wystąpił z inicjatywą wobec Rządu RP na 

Uchodźstwie wypracowania zadań dla polskiej polityki za-

granicznej. W 1989 roku podjął wysiłki, których celem było 

nawiązanie stałych stosunków z krajem. Zgłosił gotowość 

służenia Polsce i społeczeństwu. Chciał stworzyć polską 

Szkołę Dyplomacji. Przedstawił projekt, w którym wiele 

uwagi poświęcał polskiej racji stanu. Został za to uhono-

rowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Za-

sługi Rzeczypospolitej Polskiej. Od władz RP na uchodź- 

stwie otrzymał także Krzyż Komandorski z Gwiazdą Or-

deru Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).  

W 1980 roku redakcja paryskiej „Kultury” przyznała pro-

fesorowi nagrodę „Zeszytów Historycznych”, a w 1987 

roku Instytut Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ameryce – 

nagrodę w dziedzinie historii. Komitet Katyński w Krako-

wie w 1993 roku uhonorował go Medalem Katynia. Pro-

fesor Zawodny 17 maja 2000 roku uroczyście przekazał 

do Archiwum Akt Nowych zbierane przez siebie od 1942 

roku dokumenty. W jego zbiorach („Akta Janusza Kazimie-

rza Zawodnego”) oprócz dokumentów, książek i artykułów 

autorstwa profesora znajduje się duża liczba źródeł. Są to 

tzw. źródła wywołane – relacje bezpośrednich uczestników 

wydarzeń oraz wybitnych polityków i dowódców, a także 

ich wspomnienia, opinie i korespondencja. 

Profesor Janusz Kazimierz Zawodny w 2003 roku otrzy-

mał Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarł 8 kwiet- 

nia 2012 roku w Brush Prairie (USA).
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Janusz  
Kazimierz Zawodny

Urodził się w 11 grudnia 1921 roku w Warszawie, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W 1939 roku zgłosił się 

na ochotnika do wojska. Jako członek Związku Strzeleckiego został przydzielony do 1 kompanii III batalionu 

Obrony Narodowej przy 36 pułku piechoty Legii Akademickiej. Wraz z innymi żołnierzami i oficerami zgru-

powanymi we Włodzimierzu Wołyńskim dostał się do sowieckiej niewoli 24 września 1939 roku, ale udało mu 

się uciec z miasta przed wejściem NKWD. Po przedostaniu się przez sowiecko-niemiecką granicę i dotarciu do 

Warszawy wstąpił, pod pseudonimem „Miś”, do ZWZ. W Powstaniu Warszawskim walczył w batalionie „Łu-

kasiński” na Starym Mieście i w Śródmieściu. Za bohaterstwo, którym wykazał się w walkach, został odzna-

czony Krzyżem Walecznych i osobiście przez gen. „Bora” Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Był 

poszukiwany przez gestapo, dlatego też używał wtedy nazwiska Turczyk. W październiku 1944 roku trafił do 

oflagu w Murnau. W czerwcu 1945 roku wstąpił do 12 Pułku Ułanów Podolskich 2 Korpusu gen. Andersa.  

W latach 1945–1948 pełnił funkcję dowódcy plutonu ciężkich samochodów pancernych. Demobilizacja wojsk 

polskich zastała go w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył roczny kurs London School of Foreign Trade.  

W 1948 roku wyemigrował do USA. Korzystając z funduszy przyznanych na rzecz żołnierzy-studentów, 

podjął naukę na Wydziale Nauk Politycznych na Uniwersytecie Iowa City. Dorabiał, pracując na farmach. 

Na ambitnego i pracowitego studenta zwrócił uwagę prof. Vernon van Dyke i zaproponował mu uczest-

nictwo w swoim seminarium. Dzięki przychylności profesora mogła powstać praca O odpowiedzialności 

za zbrodnię katyńską. Już jako magister Janusz Zawodny zapisał się na Wydział Nauk Politycznych Uni-

wersytetu Stanforda w Kalifornii. Stanął do konkursu o stypendium doktoranckie Fundacji Forda. Znalazł 

się w gronie 3 osób (na 700), którym stypendium przyznano. Dysertację doktorską pt. Grievance Proce-

dures in Soviet Factories obronił w 1955 roku. W tym samym roku otrzymał obywatelstwo USA. W latach 

1955–1958 był wykładowcą w Princeton University. W 1958 roku, już jako asystent profesora, prowadził 

wykłady na Wydziale Nauk Politycznych na Uniwersytecie Stanforda i w San Francisco State College. 

Trzykrotnie otrzymał stypendium dla profesorów (z Fundacji Forda) oraz stypendium (za studia w dzie-

dzinie psychologii i socjologii) w Stanford. W 1962 roku wydano jego słynną pracę o Katyniu Death in 

the Forest. The Story of the Katyn Forest Massacre, która była wielokrotnie wznawiana, została przetłu -

maczona na 14 języków i ukazała się w wielu krajach (w Polsce jako Katyń w 1989 roku). Przez 10 lat 

(1965–1975)  jako profesor wykładał stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii. 

„Robiłem to, co wierny polski harcerz by zrobił – 

służyłem”. Oficer Wojska Polskiego, obrońca 

prawdy o polskiej historii, badacz i kronikarz 

zbrodni katyńskiej; na całym świecie wydawano 

jego książkę Death in the Forest.

Janusz K. Zawodny podczas wizyty  
w kraju, 2006 r.
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Władysław  
Bartoszewski

Syn Władysława i Beaty Bartoszewskich, urodził się 19 lutego 1922 roku w Warszawie. W latach 1940–1941 

był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz. Od 1941 do 1944 roku studiował filologię polską na tajnym 

Uniwersytecie Warszawskim. Działał w katolickiej organizacji konspiracyjnej Front Odrodzenia Polski. Jako 

żołnierz AK pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, a także działał w Radzie Pomocy 

Żydom „Żegota”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. W 1945 roku został sekretarzem redakcji „Biuletynu 

Informacyjnego” Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Należał do antykomunistycznej orga-

nizacji NIE, działał w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. Pracował również w Głównej Komisji Badania 

Zbrodni Niemieckich w Polsce.  

W latach 1946–1948, a następnie od grudnia 1949 roku był więziony. 29 maja 1952 roku został skazany na  

8 lat pozbawienia wolności za „szpiegostwo”; zwolniono go jednak w 1954 roku. W 1966 roku otrzymał medal 

„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, a w 1991 roku – honorowe obywatelstwo Izraela. Do końca 1979 roku 

prowadził wykłady z historii II wojny światowej oraz dziejów stosunków polsko-żydowskich.  

13 grudnia 1981 roku został internowany w Białołęce, a następnie w Jaworzu. Pod  

naciskiem niemieckich, austriackich i żydowskich polityków został zwolniony w kwietniu 

1982 roku. Od 1990 roku przewodniczył Międzynarodowej Radzie Państwowego Mu-

zeum w Oświęcimiu. Na placówce dyplomatycznej, jako ambasador RP w Austrii, prze-

bywał w latach 1990–1995. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra spraw zagranicz- 

nych. W roku 1995 otrzymał Order Orła Białego. 

W latach osiemdziesiątych publikował w pismach podziemnych i emigracyjnych („Puls”, 

„Zeszyty Historyczne”). Wydał też publikacje ważne dla poznania wojennej historii War-

szawy, takie jak: Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego, 1859 dni 

Warszawy, Kronika wydarzeń w Warszawie 1939–1949, Warszawski pierścień śmierci 

1939–1944, Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Prasa, druki ulotne i inne 

publikacje powstańcze, Los Żydów Warszawy 1939–1943. 

Władysław Bartoszewski został uhonorowany w 2004 roku Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej”. Zmarł 24 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Żołnierz Armii Krajowej, więzień KL Auschwitz,  

w czasie Powstania Warszawskiego redaktor 

naczelny czasopisma „Wiadomości z Miasta  

i Wiadomości Radiowe”, w czasie okupacji zbierał 

informacje o niemieckich zbrodniach podczas  

II wojny światowej, sytuacji w obozach 

koncentracyjnych, zagładzie Żydów.

Władysław Bartoszewski (pierwszy 
od lewej) podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody
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przy ul. Unickiej w Lublinie wmurowano ok. 280 tablic upamiętniających osoby, które zginęły w więzieniach 

i obozach nazistowskich oraz sowieckich łagrach, aresztach NKWD i UB w latach 1944–1956. 

Przez wiele lat współpracowała z Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie oraz z Okrę-

gową Komisją w Lublinie, później z Instytutem Pamięci Narodowej. Należała do Stowarzyszenia Byłych Więź-

niów Politycznych Zamku Lubelskiego, Towarzystwa Opieki nad Majdankiem oraz do Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej. Szczególnie angażowała się we wszystkie przedsięwzięcia mające na celu gromadzenie, zabez-

pieczanie i konserwację dokumentacji dotyczącej strat ludności polskiej w czasie II wojny światowej.  

Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) i Krzyżem Armii 

Krajowej, a w 2004 roku uhonorowano ją Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zofia Leszczyńska zmarła 

20 października 2016 roku.
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Zofia  
Leszczyńska

Zofia Leszczyńska z domu Hora, córka Marii i Władysława, urodziła się 2 kwietnia 1926 roku w Tarnowie.  

W czasie okupacji mieszkała z rodziną w miejscowości Drzewce koło Nałęczowa. Była żołnierzem Armii Krajowej 

Obwodu Puławskiego. Awansowała do stopnia podporucznika AK. W 1952 roku ukończyła studia na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie historii. 

W trakcie studiów, 1 stycznia 1948 roku, rozpoczęła pracę w Państwowym Muzeum na Majdanku, z którym 

związana była przez cały czas pracy zawodowej. Dwa lata później została kierownikiem Działu Dokumentacji, 

który przekształcono następnie w Dział Archiwum. Sprawowała tę funkcję przez 33 lata, do roku 1983. To 

dzięki niej udało się zebrać i zabezpieczyć znaczną część do kumentów stworzonych w obozie, których władze 

obozowe nie zdążyły zniszczyć, a także dokonać ich inwentaryzacji i konserwacji. Zgromadzono liczne wspom-

nienia, relacje i fotografie byłych więźniów oraz przeprowadzono kwerendy. Zbiory muzeum wzbogaciły się 

o kopie dokumentów przechowywanych w archiwach polskich i zagranicznych, a dotyczących bezpośrednio 

Majdanka lub okupacji na Lubelszczyźnie. Zofia Leszczyńska utrzymywała kontakty z byłymi więźniami  

i ich rodzinami. Potrafiła ich przekonać, by przekazywali do zbiorów Muzeum na Majdanku wszelkie pamiątki 

obozowe, dokumenty zwolnień, wysyłane z obozu kartki pocztowe i grypsy pisane do najbliższych. 

Jest autorką Kroniki obozu na Majdanku (Lublin 1980) oraz wielu artykułów publikowanych 

m.in. na łamach „Zeszytów Majdanka”. Z ogromną cierpliwością odtwarzała z nadpalonych 

szczątków dokumenty dotyczące stanów liczebnych obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po-

mimo wcześniejszej emerytury, na którą przeszła w 1983 roku, nie przerwała prac badawczych. 

W 1994 roku wydała Obwieszczenia śmierci w dystrykcie lubelskim. Zajęła się okresem powo-

jennym, szczególnie represjami wobec członków organizacji niepodległościowych w latach 

1944–1956, w wyniku czego powstały m.in. książki: Straceni na Zamku Lubelskim. Dokumenty 

procesu 11 żołnierzy AK (kwiecień 1945), „Ginę za to, co człowiek najgłębiej ukochać może”. 

Skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zamku Lubelskim (1944–1945) czy Kobiety 

Lubelszczyzny represjonowane w latach 1944–1956, a także w 2015 roku Grypsy z Zamku 

Lubelskiego 1939–1944. Zofia Leszczyńska jest również autorką scenariusza wystawy „Więź-

niowie Zamku Lubelskiego rozstrzelani w latach 1944–1954”, eksponowanej w Lublinie i kilku 

innych miejscowościach województwa lubelskiego. Z jej inicjatywy na ścianach kaplicy cmentarnej 

Historyk, archiwista, tworzyła od podstaw 

archiwum pierwszego w Europie muzeum,  

które powstało na terenie byłego obozu 

koncentracyjnego – w Lublinie. Badała dzieje 

Majdanka oraz niemieckiego i komunistycznego 

więzienia na Zamku Lubelskim.

Zofia Leszczyńska (pierwsza od 
lewej) z Prezydentem RP Lechem 
Kaczyńskim podczas uroczystości  
z okazji Dnia Matki, 2007 r.
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nego Zrzeszenia WiN, skazanego na śmierć i straconego wraz z sześcioma członkami ZG WiN 1 marca 1951 

roku w więzieniu na Mokotowie. Ukończył studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Zasłużony 

działacz „Solidarności” regionu wrocławskiego; w stanie wojennym obsługiwał tajne radiostacje i przygoto-

wywał teksty komunikatów. Był redaktorem naczelnym trzech miesięczników o orientacji postsolidarnościowej, 

m.in. „Opcja na Prawo”. Zmarł 2 sierpnia 2019 roku. 

Józefa Huchlowa urodziła się 19 maja 1924 roku. Od 1946 roku mieszkała we Wrocławiu. Była absolwentką 

studiów historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielką historii w IX Liceum Ogólnokształcącym we 

Wrocławiu. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarła 8 stycznia 2014 roku we  

Wrocławiu. 

Zdzisław Wierzbicki, syn Marii i Augustyna Wierzbickich, skazanych w procesie Delegatury Lwowskiej Rządu 

na długoletnie więzienie i łagry, urodził się w 1945 roku w więzieniu we Lwowie. Szczęśliwie nie został oddany 

do domu dziecka i w 1955 roku przyjechał do Wrocławia z matką, zwolnioną po latach z łagru. Ukończył studia 

historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował na stanowisku kustosza w Bibliotece Zakładu Narodo-

wego im. Ossolińskich.
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Publikacja ta, stworzona wyłącznie siłami społecznymi i w trudnych warunkach technicznych, dostarczyła 

społeczeństwu i historykom źródłowych danych o celach i charakterze działalności Zrzeszenia WiN jako po-

akowskiej organizacji niepodległościowej, co w rezultacie pozwoliło w znacznej mierze usunąć białe plamy  

i odkłamać negatywne oceny reżimowych dziennikarzy i historyków PRL. Między innymi na podstawie za-

wartych w tym opracowaniu informacji Sejm Rzeczypospolitej przyjął 14 marca 2001 roku uchwałę stwier-

dzającą, że „organizacja »Wolność i Niezawisłość«, kontynuatorka tradycji walki Armii Krajowej, dobrze 

zasłużyła się Ojczyźnie”. Ten wielotomowy zbiór dokumentów Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” powstał 

dzięki ofiarności i niezłomnej wierze w słuszność sprawy czynnych społecznie działaczy tej organizacji.  

Głównym pomysłodawcą opublikowania zbioru dokumentów był gen. Mieczysław Huchla – jeden z ostatnich 

dowódców WiN, wieloletni prezes Zarządu Głównego Organizacji Społeczno-Kombatanckiej Zrzeszenie WiN, 

odrodzonego w 1990 roku. Wydanie tomów w dużej mierze było możliwe dzięki Fundacji „Niezawisłość”, za-

łożonej właśnie przez Mieczysława Huchlę. Przed przystąpieniem do opracowania i wydania serii  

gen. Huchla osobiście prowadził poszukiwania, a także sporządził kserokopie materiałów dotyczących 

WiN, znajdujących się w archiwach w kraju i w Londynie. Komplet kserokopii, po wykorzystaniu  

w omawianym wydawnictwie, przekazał redakcji „Zeszytów Historycznych WiN” w Krakowie. W pra-

cach redakcyjnych wraz z Mieczysławem Huchlą uczestniczyli także Romuald Lazarowicz – redaktor 

techniczny, Józefa Huchlowa oraz Zdzisław Wierzbicki.  

Zespół redakcyjny został w 2004 roku uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Mieczysław Huchla urodził się 29 grudnia 1920 roku w Tyczynie. W czasie okupacji niemieckiej był 

żołnierzem ZWZ-AK. Od września 1945 roku do kwietnia 1948 roku działał w szeregach WiN. Aresz-

towano go 9 kwietnia 1948 roku i skazano na 7 lat więzienia za działalność w AK, a następnie na 5 lat 

za próbę ucieczki. Zwolniony pod koniec maja 1955 roku z więzienia we Wronkach, pracował do 1986 

roku we Wrocławiu jako radca prawny. Aktywnie działał społecznie. Był członkiem Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej oraz członkiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Od 1996 roku pełnił 

funkcję honorowego prezesa WiN. Zmarł 13 września 2010 roku we Wrocławiu.  

Romuald Lazarowicz urodził się 11 sierpnia 1952 roku we Wrocławiu. Był wnukiem majora Adama 

Lazarowicza, prezesa Zarządu Obszaru Zachodniego Zrzeszenia WiN i zastępcy prezesa Zarządu Głów-

Zespół redakcyjny  
edycji „Zrzeszenie  
»Wolność i Niezawisłość«  
w dokumentach”

„Z wierności Polsce  

Podziemnej i idei Niepodległej 

Rzeczypospolitej zrodziło się 

Zrzeszenie »Wolność  

i Niezawisłość«, najważniejsza  

z powojennych organizacji 

niepodległościowych”. 

Monumentalnym dziełem  

o ogromnej wartości dla 

najnowszej historii Polski,  

źródłem wiedzy o działalności 

tej organizacji, bezpośrednio 

kontynuującej tradycje AK, 

pomijanej lub fałszywie 

przedstawianej przez 

propagandę komunistyczną 

PRL, jest sześciotomowy zbiór 

Zrzeszenie „Wolność  

i Niezawisłość” w dokumentach.

Uroczystość wręczenia nagród, 2004  r. 
Od lewej: Andrzej Zagórski – laureat 
Nagrody w 2002 r., oraz członkowie 
zespołu: Romuald Lazarowicz, 
Zdzisław Wierzbicki, Józefa 
Huchlowa 

Mieczysław Huchla, pierwszy z lewej, 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody
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zespoły ochrony WiN), u początków organizowania Zrzeszenia „Wolność  

i Niepodległość” (następnie „Wolność i Niezawisłość”), obejmującego całe 

województwo krakowskie. W październiku 1945 roku zarejestrował się  

w komisji ujawnieniowej AK, zatajając jednak całą swoją działalność od 

sierpnia 1944 roku. 

W lokalu, w którym 5 marca 1946 roku miał przeprowadzić kolejną od-

prawę powiatowych kierowników pionu informacji i bezpieczeństwa WiN, 

wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez UB. Po trzymiesięcznym śledztwie 

w krakowskiej komendzie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Pub-

licznego odtransportowano go do więzienia przy ul. Senackiej. Wyrokiem 

Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie został skazany 11 lipca 1946 

roku na 7 lat więzienia. W kaplicy więziennej 6 sierpnia 1946 roku zawarł 

związek małżeński z Anną Stahlówną. Na podstawie amnestii 5 marca 

1947 roku zmniejszono mu wyrok o połowę. Więziony był w Krakowie przy 

ul. Senackiej i Montelupich oraz w Rawiczu i Wronkach. Po zwolnieniu  

6 września 1949 roku nie dopełnił obowiązku meldowania się w Urzędzie 

Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego też z żoną i czwórką małych dzieci 

musiał wielokrotnie zmieniać miejsce zamieszkania i pracy.  

W latach 1950–1970 był m.in. majstrem w spółdzielni produkującej za-

bawki, kierownikiem domów wypoczynkowych „Orbis”, kierownikiem 

technicznym spółdzielni zabawkarskiej, projektantem zabawek i rzeczni-

kiem prasowym spółdzielni oraz dorywczo zarabiał na życie jako plastyk  

i publicysta. Jego wyrok z 1946 roku został unieważniony 5 marca 1992 

roku jako zupełnie bezzasadny. W 2002 roku awansowano go na stopień 

podpułkownika. Odznaczony został m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Vir-

tuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia 

Restituta), Krzyżem Walecznych.  

Korzystając z przyznanego przez sąd odszkodowania, założył Fundację Stu-

dium Okręgu Krakowskiego AK. W czasopismach fachowych i popularnych 

ukazywały się dziesiątki jego artykułów, wydawał też własne książki:  

W okupowanym Krakowie, Hitlerowskie afisze śmierci; był współautorem 

publikacji: Dynamit, Akcja „N”, Rozkaz: zdobyć więzienie, Przemyśl  

w oczach pisarzy. Występował także na sesjach naukowych i popularyza-

torskich oraz na spotkaniach z młodzieżą. Zgromadził ogromne prywatne 

archiwum, wciąż pracował nad monografią Okręgu Krakowskiego AK. 

Stanisław Dąbrowa-Kostka w 2005 roku został uhonorowany Nagrodą 

„Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarł w Krakowie 27 marca 2019 roku.
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Stanisław  
Dąbrowa-Kostka

Syn uczestnika walk o Przemyśl w 1918 roku Wilhelma Kostki herbu Dąbrowa oraz Barbary z Laskownickich, 

urodził się 11 października 1924 roku. Od połowy sierpnia do 14 września 1939 roku w harcerskim mundurze 

pełnił służbę łącznika Komendy Obrony Przeciwlotniczej Przemyśl-Zasanie. Od połowy września 1939 roku 

uczestniczył w organizowaniu samodzielnej grupy konspiracyjnej „Lipowica”, z której w czerwcu 1942 roku 

sformowano pluton Polskiej Organizacji Zbrojnej. W sierpniu 1942 roku, po scaleniu POZ z Armią Krajową, 

Stanisław, używający pseudonimu „Dąbrowa”, objął dowództwo plutonu specjalnego w pionie wywiadu i 

kontrwywiadu Komendy Obwodu AK Przemyśl-Zasanie, którego szefem został jego kuzyn Kazimierz Wochański 

„Gad”. W tym samym czasie dodatkowo pełnił w obwodzie m.in. funkcję szefa akcji „N” (dywersji psycholo-

gicznej wśród Niemców), p.o. oficera KiP (kolportaż i propaganda) oraz naczelnego redaktora dwutygodnika 

„Placówka”. Odbył konspiracyjny kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, zakończony uzyskaniem tytułu 

podchorążego i awansem na stopień kaprala. W lipcu 1943 roku, po rozbiciu przemyskiej Komendy Obwodu 

AK, przeniesiony został na stanowisko adiutanta podkarpackiego ośrodka Kedywu (Kierownictwa Dywersji). 

W nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku wziął udział w brawurowej akcji rozbicia więzienia w Jaśle, po której, 

przy okazji podawania danych personalnych do wniosku awansowego i odznaczeniowego, 

„poprawił” swój życiorys przez dodanie sobie 3 lat. Następnie przeniesiony został na stano-

wisko adiutanta Kedywu Podokręg Rzeszów AK. Po zajęciu Rzeszowa przez Sowietów w 1944 

roku został aresztowany przez NKWD, ale udało mu się zbiec. Na rozkaz płk. dypl. dr. Kazi-

mierza Putka „Zwornego” zorganizował komórkę legalizacyjną (tworzącą fałszywe doku-

menty) rzeszowskiego Podokręgu AK i kierował jej działalnością do końca października.  

W grudniu 1944 roku, po aresztowaniu płk. „Zwornego” z całym sztabem podokręgu, ko-

rzystając ze starych kontaktów, zameldował się u inspektora AK Przemyśl, mjr. Bronisława 

Wohanki „Ludwika” i pod nowym pseudonimem „Dzierżyński” objął stanowisko oficera dy-

wersji Komendy Obwodu Przemyśl AK.  

W maju 1945 roku sformował oddział partyzancki w sile kompanii i dowodził nim początkowo 

na terenach byłego Obwodu AK Przemyśl, a potem obwodów Sanok i Krosno. W sierpniu na 

rozkaz mjr. „Ludwika” rozwiązał oddział. Z końcem września został skierowany do Krakowa 

na stanowisko szefa Wydziału Informacji i Bezpieczeństwa oraz dowódcy „Straży” (zbrojne 

Oficer Armii Krajowej, podpułkownik  

Wojska Polskiego, przez cały okres PRL 

konsekwentnie bronił dobrego imienia Armii 

Krajowej, wytrwale dokumentował jej historię, 

szczególnie Okręgu Krakowskiego.

Stanisław Dąbrowa-Kostka  
w swoim krakowskim mieszkaniu
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a po przełomie 1989 roku wokół spraw zagospodarowania wolności, której 

niezmiennym fundamentem są Bóg, Honor, Ojczyzna. 

W 1995 roku zorganizował i przeprowadził jubileusz 300-lecia przybycia 

kapucynów do Krakowa. Złożyły się na niego sympozjum naukowe, wy-

stawa okolicznościowa, tablica upamiętniająca zasłużonych dla Ojczyzny 

kapucynów związanych z krakowskim klasztorem, którzy polegli, zostali 

zamordowani, byli więzieni lub zesłani na Syberię (wśród nich kapelani 

konfederacji barskiej, powstania kościuszkowskiego, listopadowego i stycz-

niowego, kapelani Legionów Polskich, wojny 1918–1920 i 1939–1945, 

ofiary represji stalinowskich). Jubileusz uświetniła ponadto książka 300 lat 

Kapucynów w Krakowie, a także przewodnik Kościół i klasztor oo. Kapu-

cynów w Krakowie. W uroczystościach uczestniczyli m.in. metropolita kra-

kowski ks. kard. Franciszek Macharski, były prezydent RP na uchodźstwie 

Ryszard Kaczorowski, wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz czy prezydent 

miasta Krakowa Józef Lassota. 

Ojciec Józef Mońko, oprócz współpracy ze środowiskami kombatanckimi  

i niepodległościowymi oraz służenia sprawie pamięci narodowej, poświęcał 

wiele swych sił dzieciom i młodzieży. Rozumiejąc, jak ważna jest rola edukacji 

młodego pokolenia w szkołach wolnych od komunistycznego dyktatu i ko-

nieczność złamania szkodliwego peerelowskiego monopolu w tej dziedzinie, 

wspierał początki krakowskiej oświaty niepublicznej, m.in. pomagając dzia-

łającemu od 1988 roku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu i za -

pewniając pierwszej niepublicznej szkole w Polsce opiekę duszpasterską oraz 

pomoc materialną (była to Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego, działająca od września 1989 roku na terenie Krakowa). 

Od 2000 roku pełni posługę duszpasterską w Skomielnej Czarnej, gdzie 

także dba o sprawy związane z pamięcią narodową. W krótkim czasie do-

prowadził do odsłonięcia w kościele parafialnym tablic ku czci mieszkań-

ców Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, poległych i pomordowanych  

w latach 1914–1918, 1919–1920 i 1939–1945. Tam też założył, przy To-

warzystwie Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, dziecięcą or-

kiestrę dętą, którą prowadzi, odnosząc liczne sukcesy i uświetniając m.in. 

uroczystości patriotyczno-religijne. 

Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na 

uchodźstwie, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia 

Restituta), a w 2005 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Na-

rodowej”. 
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Józef  
Mońko

Urodził się 28 marca 1952 roku w Lubniu. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił w 1969 roku, 

święcenia kapłańskie otrzymał w 1977 roku. Będąc wikariuszem, a następnie wieloletnim gwardianem kra-

kowskiego klasztoru, dał się poznać jako płomienny kaznodzieja patriotyczny podczas mszy św. za Ojczyznę 

3 maja, 11 listopada czy 17 września. W najtrudniejszych czasach po wprowadzeniu stanu wojennego udzielał 

schronienia i wszechstronnej pomocy szykanowanym za postawy patriotyczne działaczom niepodległościowym. 

Zapewniał miejsce zebrań i niósł wieloraką pomoc wszystkim pokoleniom żołnierskim: le-

gionistom, żołnierzom Polski Niepodległej, Polskiego Państwa Podziemnego (AK, WiN, 

NOW), a także piłsudczykom młodego pokolenia, działaczom podziemnego NSZZ „Soli-

darność”, byłym więźniom łagrów, byłym właścicielom ziemskim, zdelegalizowanemu 

Związkowi Polskich Artystów Plastyków i wielu innym. Krzewił wśród młodzieży postawy 

obywatelskie i patriotyczne, współorganizując niezależne koncerty, wystawy historyczne, 

wieczory poezji i prozy zakazanej, wykłady dotyczące tzw. białych plam w historii Polski. 

Działania te miały budzić świadomość historyczną i narodową, podnosić morale społeczeń-

stwa, dawać wiarę, pokazywać drogę ku wolności obywateli i niepodległości Polski. 

Dzięki niemu krakowski klasztor oo. Kapucynów stał się ośrodkiem życia patriotyczno- 

-religijnego, służącym licznym rzeszom krakowian, znanym i cenionym nawet przez polską 

emigrację polityczno-niepodległościową, zogniskowaną m.in. wokół rządu i prezydenta RP 

na uchodźstwie czy instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i Nowym Jorku. Od 1986 

roku współtworzył w krużgankach kaplicy loretańskiej panteon najwybitniejszych żołnierzy 

i działaczy niepodległościowych. Współorganizował uroczystości patriotyczne związane  

z odsłonięciem tablic pamiątkowych: marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, marszałka Józefa 

Piłsudskiego i św. Alberta Chmielowskiego, biskupa Władysława Bandurskiego, gen. Augusta 

Emila Fieldorfa „Nila”, o. Kosmy Lenczowskiego – pierwszego kapelana Legionów,  

gen. Kazimierza Sosnkowskiego, gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, gen. Leopolda Okulickiego, Tadeusza Ko-

ściuszki, a także pomnika gen. Zygmunta Zielińskiego. Doprowadził do ustawienia nowego, zrekonstruowanego 

krzyża na mogile konfederatów barskich przy kościele. Uroczystości te przypominały o polskich bohaterach  

i uczyły miłości Ojczyzny. Ojciec Józef Mońko potrafił jednoczyć wszystkich wokół sprawy niepodległości Polski, 

Nieprzerwanie służy sprawie niepodległości Polski, 

słowem i czynem daje przykłady dbałości  

o prawdę historyczną, pielęgnuje pamięć  

o korzeniach i tradycjach wolnej Ojczyzny.  

Wierny ponad trzechsetletniej tradycji kapelaństwa 

rycerskiego, żołnierskiego i powstańczego,  

pozostawia w ludziach, w kamieniu i brązie znaki  

oraz drogowskazy dla następnych pokoleń,  

„aby ich czas nie zatarł i niepamięć”.

Ojciec  Józef Mońko na dziedzińcu  
kościoła oo. Kapucynów w Krośnie
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spektoratu „Maria” oraz założycielem Gwardii Jezusa  

i Maryi, działającej w ramach ruchu szerzącego kult Miło-

sierdzia Bożego. 

Bolesław Nieczuja-Ostrowski został awansowany w 1991 

roku do stopnia generała brygady. Odznaczono go m.in. 

Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Wa-

lecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu  

Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 2005 roku uho-

norowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Zmarł 13 lipca 2008 roku w Elblągu.
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Bolesław  
Nieczuja-Ostrowski

Syn Michała i Anieli z domu Frank, urodził się 29 września 1907 roku w Haliczu w województwie stanisła-

wowskim. W 1931 roku ukończył w stopniu podporucznika szkołę oficerską w Komorowie – Ostrowi Mazo-

wieckiej. Jako młody oficer służył w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Stamtąd został skierowany 

do szkolnictwa wojskowego podchorążych i oficerów rezerwy w Zambrowie, a następnie do Różana nad Nar-

wią. We wrześniu 1939 roku walczył jako dowódca kompanii 115 PP, a następnie 114 PP  

41 Dywizji Piechoty Rezerwowej Grupy Operacyjnej „Wyszków”. Po ucieczce z niewoli niemiec-

kiej już od października 1939 roku działał w konspiracji – najpierw we Lwowie, gdzie organi-

zował „Polską Organizację Lwów”, a następnie jako komendant miasta Lwowa z ramienia ZWZ.  

Poszukiwany przez NKWD, uciekł do Krakowa, gdzie w kwietniu 1940 roku został szefem uzbro-

jenia i organizatorem produkcji konspiracyjnej broni Okręgu ZWZ-AK Kraków kryptonim „Ubez-

pieczalnia”. Od sierpnia 1943 roku w randze majora pełnił obowiązki inspektora Inspektoratu 

Rejonowego AK kryptonim „Michał-Maria” (Miechów, Olkusz, Pińczów). W lipcu 1944 roku 

został mianowany dowódcą 106 Dywizji Piechoty AK kryptonim „Dom”, utworzonej w ramach 

Inspektoratu „Maria” obok Krakowskiej Brygady Kawalerii i wielu pomniejszych jednostek do 

zadań specjalnych. Działał pod pseudonimami „Bolko”, „Grzmot”, „Tysiąc”, „Michałowicz”. 

W 1945 roku, po rozwiązaniu AK, przeniósł się w okolice Elbląga, gdzie na przydzielonym terenie 

zawiązał wraz z żołnierzami Spółdzielnię Gospodarczo-Społeczną w Pogrodziu. O dynamice 

tego przedsięwzięcia świadczy wizyta ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, który wysoko ocenił 

efektywność organizacyjną. To dobrze rozwijające się przedsięwzięcie przerwały aresztowania. 

Był zatrzymywany trzykrotnie, a w 1949 roku, po ciężkim śledztwie w Krakowie, skazano go 

dwukrotnie na śmierć. Po apelacjach zmieniono wyrok na dożywocie. Odsiedział w więzieniach 

7 lat: w Krakowie, Sztumie i Wronkach. Wyszedł na wolność w 1957 roku.  

Po przejściu na emeryturę zajął się opracowywaniem monografii Inspektoratu AK „Maria”. Spisał jego dzieje 

w książkach Rzeczpospolita Partyzancka, Inspektorat AK „Maria” w walce, a także wydał Drogi Miłości Bożej, 

zawierające osobiste przemyślenia. 

W ostatnich latach, mimo podeszłego wieku, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. Był założycielem  

i prezesem Fundacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. In-

Generał brygady, dowódca 106 Dywizji Piechoty 

 Armii Krajowej, trzykrotnie aresztowany,  

dwukrotnie skazany na śmierć, dokumentował dzieje 

Inspektoratu AK „Maria”, opisywał organizowanie 

jednostek konspiracyjnych i ich działalność 

sabotażowo-dywersyjną.

Bolesław Nieczuja-Ostrowski,  
druga połowa lat czterdziestych
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więzienne 1944–1956, wydała w dwóch tomach publika-

cję zawierającą biogramy i wspomnienia byłych więźnia-

rek: Zawołać po imieniu. Księga kobiet – więźniów 

politycznych 1944–1958, a wspólnie z prof. Janem Żary-

nem Polacy wobec przemocy 1944–1956. 

Działała w Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego, 

w której pełniła funkcję Kanclerza Orderu „Polonia Mater 

Nostra Est”. Orderem tym, nadawanym od 1995 roku  

w kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 

roku, honorowane są osoby najbardziej zasłużone dla na-

rodu polskiego.  

Barbara Otwinowska została odznaczona Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Resti-

tuta), Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami za udział  

w Powstaniu Warszawskim, a w 2005 roku otrzymała Na-

grodę „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarła 15 stycznia 

2018 roku w Warszawie.
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Barbara  
Otwinowska

Córka Stefana i Zofii z Górskich, urodziła się 11 czerwca 1924 roku w Toruniu, w rodzinie o tradycjach zie-

miańskich i patriotycznych. Od stycznia 1943 roku działała w szeregach AK, używając pseudonimu „Witek 

Błękitny”. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka, sanitariuszka i wartowniczka. Po upadku 

powstania została wywieziona na roboty do Niemiec (Zagłębie Ruhry). Wiosną 1945 roku powróciła do kraju, 

pracowała w starostwie, a także rozpoczęła studia polonistyczne i romanistyczne na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Od kwietnia do maja 1947 roku utrzymywała w Warszawie kontakt ze swoim kuzynem Stanisławem 

Kuczyńskim ps. „August”, kurierem przybyłym nielegalnie do Polski w celu organizowania przerzutu rodzin 

oficerów 2 Korpusu do Berlina. Udzielała mu pomocy, przechowywała w swoim mieszkaniu przywiezione 

przez niego instrukcje oraz umożliwiła mu nawiązanie kontaktów organizacyjnych. Przed aresztowaniem 

mieszkała w Otwocku.  

Została zatrzymana przez UB 28 maja 1947 roku w związku ze śledztwem i procesem rotmistrza Witolda Pi-

leckiego i jego współpracowników pod zarzutem udzielania pomocy Stanisławowi Kuczyńskiemu. Prokuratura 

Wojskowa wydała nakaz jej aresztowania 7 czerwca 1947 roku. Przeszła śledztwo w MBP i przy ul. Rako-

wieckiej. Została skazana na 3 lata więzienia. Od maja 1949 roku była więziona w zakładzie karnym w For-

donie koło Bydgoszczy. Została zwolniona 7 czerwca 1950 roku i zamieszkała w Warszawie. Powróciła na 

przerwane studia polonistyczne. Pracowała w Instytucie Badań Lite-

rackich PAN w Warszawie, w 1986 roku otrzymała tam tytuł profesora. 

Zajmowała się literaturą staropolską i kierowała Pracownią Historii Li-

teratury Renesansu i Baroku. 

Niezależnie od prac naukowych, zgodnych z wykształceniem i piasto-

wanym stanowiskiem naukowym, z wielkim poświęceniem i pasją zaj-

mowała się historią działań niepodległościowych kobiet, ze szczególnym 

uwzględnieniem więźniarek Fordonu. Współredagowała miesięcznik 

„Nike” Środowiska Fordoniarek Związku Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego. W 1992 roku opublikowała Wiersze więzienne Ireny To-

malakowej. Zebrała, opracowała oraz poprzedziła wstępem zbiór wier-

szy autorstwa więźniów politycznych Przeciwko złu. Wiersze i piosenki 

Powstaniec warszawski, więzień stalinowski,  

strażnik narodowej pamięci. Przywracała 

pamięć o zapomnianych bohaterach,  

o kobietach – więźniarkach  politycznych  

czasów terroru władzy w Polsce lat 1944–1956, 

marzyła, aby wszystkie więźniarki  

„zawołać po imieniu”, przyjaciel  

Instytutu Pamięci Narodowej.

Barbara Otwinowska i ostatni  
prezydent RP na Wychodźstwie  
Ryszard Kaczorowski 

Barbara Otwinowska odznaczona  
przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski podczas 
uroczystości z okazji Dnia Matki, 2007 r. 

Barbara Otwinowska podczas audiencji 
u Ojca Świętego Jana Pawła II
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1981–1989, red. A. Friszke; Komitet Obywatelski przy 

Przewodniczącym NSZZ Solidarność. Stenogramy posie-

dzeń 1987–1989, red. M. Strasz). Część publikacji jest do-

stępna w postaci elektronicznej na stronie internetowej 

Stowarzyszenia. 

Zbiór Archiwum Solidarności jest uzupełniony księgozbio-

rem liczącym blisko 1000 woluminów, w którym groma-

dzone są publikacje historyczne dotyczące ostatniego 

dwudziestolecia PRL, a także historii europejskich krajów 

socjalistycznych. Zwraca uwagę bogata kolekcja wydaw-

nictw oraz publikacji o charakterze informacyjno-biblio-

graficznym, niezbędnych do opracowywania zasobu 

aktowego i nagrań magnetofonowych Archiwum. W bib-

liotece prowadzona jest księga inwentarzowa księgozbioru, 

katalog alfabetyczny oraz przedmiotowy. 

Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności” zostało uhonoro-

wane w 2005 roku Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.
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Nieformalne Archiwum Solidarności powstało w 1983 roku. Grono dziennikarzy i historyków postawiło sobie 

wówczas za cel ocalenie i utrwalenie choć części dorobku ludzi, którzy tworzyli po wydarzeniach radomskich 

1976 ruchy społeczne i opozycyjne. Najważniejszym zadaniem Archiwum Solidarności było gromadzenie  

i rozpowszechnianie w „drugim obiegu” wszelakich dokumentów. Zaczątkiem zbioru stały się materiały ocalałe 

z pogromu Regionu Mazowsze. Pomysłodawcami stworzenia Archiwum byli Grzegorz Boguta, Iwonna Ko-

walska, Irena Lasota, Marek Owsiński oraz Andrzej Paczkowski. 

Dzięki olbrzymiej pracy Archiwum zebrało znaczącą część podstawowych dokumentów „Solidarności” (m.in. 

zapisy magnetofonowe I Krajowego Zjazdu Delegatów, posiedzeń Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji 

Krajowej), a także zachęcało dziennikarzy i historyków do opisania poszczególnych wydarzeń i opracowania 

relacji. Od 1984 roku seria „Archiwum Solidarności” zaczęła się pojawiać w kolportażu. Stałym partnerem 

Archiwum była Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, najbardziej zasłużone i naj-

większe wydawnictwo konspiracyjne. Pierwszą książką wydaną przez Archiwum  

w 1984 roku był reportaż Małgorzaty Szejnert oraz Tomasza Zalewskiego Szczecin: 

grudzień, sierpień, grudzień. 

Po upadku komunizmu w Polsce, w 1991 roku podziemne Archiwum Solidarności 

stało się legalnie działającym Stowarzyszeniem „Archiwum Solidarności”. Jego zało-

życielami byli: Wojciech Adamiecki, Ireneusz Białecki, Tomasz Boczyński, Grzegorz 

Boguta, Andrzej Friszke, Jerzy Holzer, Janina Jankowska, Krzysztof Jasiewicz, Marek 

Jastrzębski, Jan Kofman, Marcin Kula, Iwonna Kowalska, Sergiusz Kowalski, Piotr 

Marciniak, Jan Marek Owsiński, Andrzej Paczkowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. 

Stowarzyszenie blisko współpracuje z Ośrodkiem KARTA, wspólnie utworzyły wielotomową kolekcję archiwalną 

„Solidarność – narodziny ruchu”. Kolekcja na mocy decyzji UNESCO została wpisana na listę „Pamięć 

Świata”, grupującą najważniejsze zbiory archiwalne ludzkości. Pracami Stowarzyszenia kieruje zarząd w skła-

dzie: Andrzej Friszke – przewodniczący, Jan Skórzyński – wiceprzewodniczący, Tadeusz Ruzikowski – skarbnik, 

Bartosz Kaliski – sekretarz, oraz Marcin Kula, Agnieszka Iwaszkiewicz i Paweł Sowiński. 

Stowarzyszenie opublikowało wiele książek, w tym 24 przed 1990 rokiem. Są to nie tylko dokumenty cen-

tralnych władz związkowych (KKP, KK) i relacje, lecz także monografie naukowe (Solidarność podziemna 

Stowarzyszenie  
„Archiwum  
Solidarności”

Celem Stowarzyszenia jest ocalenie  

od zniszczenia i zapomnienia oraz 

upowszechnianie dorobku niezależnych 

ruchów społecznych z lat 1976–1989. 

Archiwum Solidarności gromadziło, 

opracowywało i udostępniało w drugim  

obiegu dokumenty, relacje i analizy  

dotyczące NSZZ „Solidarność”.

Prezes IPN Leon Kieres wręcza 
Nagrodę Janinie Jankowskiej, 
przedstawicielce Stowarzyszenia

 Janina Jankowska i Jan M. Owsiński 
podczas uroczystości wręczenia 
nagród
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Czesława i Eugeniusz 
Cydzikowie

Czesława Hnatówna, córka Michała i Rozalii z Dąbrowskich, urodziła się 29 grudnia 1920 roku we Lwowie; 

absolwentka Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie, studiowała malarstwo dekoracyjne.  

W czasie II wojny światowej skończyła podchorążówkę. Była sekretarką legendarnego Dragana Sotirovicia 

„Draży”, dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej. Została aresztowana w marcu 1945 roku 

za działalność w AK przez kontrwywiad sowiecki Smiersz i skazana na 20 lat katorgi w Workucie.  

Eugeniusz Cydzik przyszedł na świat 26 grudnia 1921 roku w Misiewiczach koło Grodna. Rodzina pochodziła 

z niewielkiego zaścianka Cydziki; w powstaniu styczniowym walczył pradziadek Eugeniusza, który nie przeżył 

pracy na zesłaniu w kopalni w Nerczyńsku, a ojciec bił bolszewików w 1920 roku. On sam zgłosił się na ochot-

nika do wojska 1 września 1939 roku i został przyjęty do służby pomocniczej. Po 17 września walczył w obronie 

Grodna, gdzie półtora tysiąca ochotników z garstką żołnierzy przez dwa dni powstrzymywało szturmy so-

wieckich czołgów. Eugeniusz wstąpił do ZWZ-AK, działał w BIP, a następnie w Kedywie. Wystawiał fałszywe 

dokumenty i gromadził broń. Został aresztowany w 1945 roku, skazano go na 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia 

praw obywatelskich. Był więziony w Grodnie, a później w Moskwie. W Workucie, gdzie odbywał wyrok, pra-

cował w tundrze, w kopalni węgla i jako elektryk w łagrze dla więźniów politycznych. Tam poznał i 11 listopada 

1956 roku poślubił Czesławę. Kiedy w 1957 roku zostali zwolnieni, powrócili do Lwowa, by dbać o zachowanie 

polskości. Wbrew wszelkim trudnościom i przeszkodom ratowali od zniszczenia pol-

skie groby i miejsca pamięci. Przełom w pracach nad ratowaniem polskich zabyt-

ków, a szczególnie nad ochroną przed dewastacją polskiego Cmentarza Orląt, 

nastąpił w końcu lat osiemdziesiątych. Wówczas to Eugeniusz Cydzik namówił dy-

rektora Energopolu inżyniera Józefa Bobrowskiego oraz inżyniera Jana Wojciecha 

Wingralka do ratowania bezczeszczonej przez Sowietów nekropolii. Państwo Cy-

dzikowie, a wraz z nimi lwowscy Polacy, usuwali gruzy i śmieci. Pani Czesława 

własnoręcznie wykonywała cegiełki, których sprzedaż zasilała fundusz odbudowy. 

W latach 1984–1991 Eugeniusz pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa 

Opieki nad Grobami Wojskowymi, później był jego honorowym prezesem. W 1995 

roku na Wzgórzach Wuleckich, w miejscu kaźni profesorów Uniwersytetu Jana Ka-

zimierza we Lwowie w 1941 roku, stanął betonowy nagrobek i żelazny krzyż. Wy-
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konano wiele prac w miejscach pochówku  

i śmierci Polaków. Na mogiłach polskich żoł-

nierzy zarówno na Cmentarzu Orląt Lwow-

skich, jak i w kwaterze Żołnierzy Polskich na 

cmentarzu w Busku oraz w Zadwórzu – pol-

skich Termopilach, gdzie w sierpniu 1920 

roku spośród 330 polskich obrońców poległo 

318, zatrzymując Armię Konną Budionnego, 

zawsze pojawiają się biało-czerwone szarfy. 

Eugeniusz Cydzik zainicjował prace w Hor-

pinie na polskich mogiłach żołnierzy poleg-

łych w 1920 roku, w Zboiskach na zbiorowej 

mogile z 1939 roku, w Kurowicach na mogile 

policjantów zamordowanych przez Sowietów, 

przywrócił również krzyż przy kościele św. 

Antoniego na Łyczakowie.  

Czesława i Eugeniusz Cydzikowie w 2006 

roku zostali za swoją działalność uhonorowani 

Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. Cze-

sława zmarła 17 marca 2008 roku we Lwo-

wie, a Eugeniusz 17 września 2012 roku,  

w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Po-

śmiertnie odznczono go Krzyżem Komandor-

skim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Oboje spoczywają na Cmentarzu Łyczakow-

skim we Lwowie.

„Nie musieli tęsknić za Lwowem”,  

niezłomni Strażnicy pamięci i godnego 

pochówku Polaków na lwowskiej ziemi, 

ratowali od zniszczenia polskie mogiły, 

szczególnie Cmentarz Obrońców Lwowa…

Eugeniusz Cydzik podczas 
uroczystości wręczenia nagród
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Andrzej  
Krzysztof Kunert

Urodził się 12 października 1952 roku w Warszawie. Jego zaangażowanie zaczęło się w 1976 roku od pracy 

magisterskiej Wojskowe Sądownictwo Specjalne Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1940–1945, której 

tylko fragmenty (z powodów cenzury) zdołał opublikować później na łamach „Więzi”. Od połowy lat siedem-

dziesiątych pracował w redakcji Słownika Biograficznego Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego – wydaw-

nictwa do końca okresu PRL „utajnionego” i nieobecnego w obiegu księgarskim. Później rozpoczął również 

pracę w Redakcji Historycznej Instytutu Wydawniczego PAX. Kontynuował działalność redaktorską po 1989 

roku. Był pierwszym cywilnym redaktorem naczelnym Wydawnictwa Bellona. W 1993 

roku został prezesem zarządu Fundacji Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956. Jako 

pierwszy historyk z kraju, po Władysławie Bartoszewskim, został w 1994 roku członkiem 

Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Nieprzerwanie od 1990 roku zasiadał w Ra-

dzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W Bibliotece Narodowej był kierownikiem 

Pracowni Badań nad Książką i Kulturą Polską za Granicą oraz redaktorem naukowym 

serii wydawniczej „Instytucje kultury polskiej za granicą i ich zbiory”.  

Jest autorem wielu publikacji, m.in. Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i do-

kumentach, Katyń – ocalona pamięć, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 

1939–1944, trzytomowej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. 

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), 

a w 2006 roku przyznano mu Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Historyk, działacz społeczny, redaktor, 

upamiętnia prawdę i dokumentuje najnowsze 

dzieje Polski, szczególnie historię Polskiego 

Państwa Podziemnego.

Andrzej Krzysztof Kunert podczas 
uroczystości wręczenia nagród



55Zofia i Zbigniew Romaszewscy

szawie i innych miastach Polski – został jednak ujęty. Sądzony wraz z żoną i siedmioma innymi osobami  

w procesie organizatorów Radia „Solidarność”, otrzymał w lutym 1983 roku najwyższy wyrok – 4,5 roku wię-

zienia. Zofia została skazana w tym samym procesie na 3 lata więzienia. W więzieniu prowadziła głodówkę, 

protestując przeciwko złemu traktowaniu. Zwolniono ją na mocy amnestii w lipcu 1983 roku, natomiast Zbig-

niew skorzystał dopiero z kolejnej amnestii, ogłoszonej w lipcu 1984 roku. Po wyjściu na wolność zaangażowali 

się ponownie w działalność opozycyjną, koncentrując się na problematyce obrony praw człowieka. W grudniu 

1986 roku rozpoczęli tworzenie Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. W 1988 roku Ko-

misja ta niosła pomoc osobom represjonowanym za udział w wiosennej i letniej fali strajków. We wrześniu 1988 

roku Zbigniew wszedł w skład Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, a trzy miesiące później 

został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Został wybrany  

4 czerwca 1989 roku na senatora z listy KO Solidarność. Od tego czasu nieprzerwanie, przez siedem kadencji 

do 2011 roku, zasiadał w Senacie RP. Został odznaczony Orderem Orła Białego i Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Zmarł 13 lutego 2014 roku w Warszawie.  

Zofia Romaszewska od 2015 roku pełni funkcję doradcy prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jest damą Orderu 

Orła Białego, odznaczono ją także Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 2019 

roku przyznano jej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 

Zofia i Zbigniew Romaszewscy zostali uhonorowani Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2006 roku. 
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Zofia i Zbigniew 
Romaszewscy

Córka Stanisława Płoskiego i Ewy Prauss-Płoskiej, Zofia, i syn Józefa Romaszewskiego i Zofii Romaszewskiej 

z domu Šipka, Zbigniew, urodzili się w 1940 roku w Warszawie.  

Małżeństwo zaangażowało się w działalność opozycyjną w 1967 roku, zbierając podpisy w obronie Adama 

Michnika zawieszonego w prawach studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Po wydarzeniach marcowych 1968 

roku w ich mieszkaniu odbywały się dyskusje polityczne z udziałem kilkunastu osób z warszawskich środowisk 

inteligenckich. Po protestach robotniczych w czerwcu 1976 roku pomagali represjonowanym w Radomiu. 

Odwiedzili Radom kilkadziesiąt razy, uczestniczyli w procesach politycznych oraz nieśli pomoc ofiarom represji 

i członkom ich rodzin. W październiku 1977 roku Zbigniew Romaszewski został członkiem Komitetu Samo-

obrony Społecznej KOR, a równocześnie przystąpił wraz z Zofią do tworzenia jego Biura Interwencyjnego. Na 

przestrzeni czterech następnych lat kierowane przez Romaszewskich Biuro Interwencyjne KSS „KOR” udo-

kumentowało kilkaset przypadków bezprawnych działań funkcjonariuszy aparatu władzy PRL, w tym także 

pobić i zabójstw. Większość z nich była na bieżąco ujawniana przez Romaszewskich na łamach „Biuletynu 

Informacyjnego” KSS KOR, w prowadzonej przez nich rubryce „Praworządność”. Pierwszy etap działalności 

Biura został podsumowany w zbiorze Dokumenty bezprawia, opublikowanym poza cenzurą przez Oficynę 

NOWA w 1978 roku. 

Za działalność na rzecz praw człowieka Romaszewscy byli w latach siedemdziesiątych wie-

lokrotnie zatrzymywani przez SB. W 1980 roku zaangażowali się w działalność powstających 

struktur NSZZ „Solidarność”. W październiku 1981 roku Zbigniew Romaszewski wszedł w 

skład Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W chwili wprowadzenia stanu wojennego za-

równo Zofia, jak i Zbigniew zdołali uniknąć internowania, co pozwoliło im na zaangażowanie 

się w działalność konspiracyjną. W 1982 roku zaczęli organizować w Warszawie podziemne 

Radio „Solidarność”, które pierwszą audycję wyemitowało w kwietniu 1982 roku. Zofia wy-

stąpiła w niej jako spikerka. Romaszewscy współpracowali z Międzyzakładowym Robotni-

czym Komitetem „Solidarności” – przygotowali m.in. akcję uwolnienia Jana Narożniaka, 

przebywającego w szpitalu pod nadzorem SB. Funkcjonariusze SB 5 lipca 1982 roku wkro-

czyli do mieszkania, w którym ukrywali się Romaszewscy. Zofię aresztowano, natomiast 

Zbigniew zdołał uciec, ale 29 sierpnia – w przededniu wielkich demonstracji opozycji w War-

Jedni z najbardziej 

zasłużonych działaczy 

opozycji z czasów PRL; 

dokumentowali  

i ujawniali bezprawne 

działania funkcjonariuszy 

komunistycznego aparatu 

władzy, stworzyli Radio 

„Solidarność”.

Zofia i Zbigniew Romaszewscy 
podczas uroczystości wręczenia 
nagród

Zofia i Zbigniew  
Romaszewscy



57Zakon Ojców Paulinów

Ojciec Janusz Zbudniewek urodził się 22 stycznia 1938 roku w Helenkowie. Jest historykiem, profesorem 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Przez całe lata zabiegał o utrzymanie substancji kulturowej domów zakonnych ojców paulinów i w tym duchu 

formował młodych zakonników. Sam porządkował i opisywał zbiory klasztorne w Brdowie, Leśniowie, zbiory 

panteonu narodowego na Skałce, w Doylestown („amerykańska Częstochowa”). Zbierał relacje w postaci pi-

sanej i w formie nagrań. Dzięki jego wysiłkowi i zabiegom ukazuje się unikatowy rocznik „Studia Claromon-

tana”, zawierający artykuły o charakterze historyczno-teologicznym, poświęcony ośrodkowi jasnogórskiemu 

oraz dziejom paulinów w Polsce i na świecie. Do 2020 roku wydano 34 tomy. 

Ojciec płk Jan Golonka urodził się w 1936 roku. Piastuje funkcję Kanonika Honorowego Kapituły Katedry 

Polowej Wojska Polskiego pw. Matki Bożej Królowej Polski.      

Pełnił obowiązki archiwisty oraz bibliotekarza w klasztorze jasnogórskim. Po wieloletnich pracach doprowadził 

do oddania zwiedzającym Bastionu św. Rocha. Z ramienia Jasnej Góry był kuratorem sztuki wotywnej. Dzia-

łalność o. Jana uzupełnia niejako dokumentacyjną pracę oo. Janusza Zbudniewka i Eustachego Rakoczego. 

To o. Jan odpowiadał za stan i bezpieczeństwo złożonych na Jasnej Górze zbiorów i ich ekspozycję. Został od-

znaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).  

Zakon Ojców Paulinów w 2006 roku został uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.
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Zakon  
Ojców Paulinów

Atmosferę Jasnej Góry nieśli ojcowie i bracia w białych habitach do wszystkich placówek, które im powierzono. 

Ich też okupanci często postrzegali jako swoich największych wrogów. Świadczą o tym zarówno dokumenty 

doby rozbiorów (rosyjskie i niemieckie), czasów II wojny światowej (np. dzienniki Hansa Franka), jak i okresu 

komunizmu (akta KC PZPR, MSW, Urzędu ds. Wyznań). 

Centralne Archiwum Rzeczypospolitej, bo takim jest Archiwum Akt Nowych, z przedwojennego zasobu ocaliło 

tylko te zespoły, które wywieziono na Jasną Górę. Dzięki ojcom paulinom zachowało się m.in. tzw. Archiwum 

Londyńskie PPS, akta Centralnego Komitetu Obywatelskiego, Tymczasowej Rady Stanu, Rady Regencyjnej, 

Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa, przedwojennego Prezydium Rady Ministrów, MSZ, Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (te ostatnie tylko w części wyznaniowej, gdyż reszty nie zdążono 

przemieścić z Warszawy). 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność trzech ojców paulinów, których posługiwanie wybiegało poza ramy 

nakreślone zakonnymi obowiązkami. 

Ojciec Eustachy Rakoczy urodził się 24 lutego 1943 roku w Budzyniu.  

Bez archiwum o. prof. Eustachego Rakoczego nie sposób pisać dziejów opozycji niepodległościowej w PRL. 

Ważne miejsce w jego zbiorach zajmują relacje, dokumentacja związana z upamiętnieniem walk niepodległo-

ściowych w latach 1914–1945. Dzięki zabiegom o. Rakoczego powstała Izba Pamięci 9 DP AK i trafiła na 

Jasną Górę szabla generalska ks. Stanisława Brzóski. Ten historyk sztuki, współ-

założyciel Akademii Polonijnej był pomysłodawcą i organizatorem złożenia na Jasnej 

Górze znaków Cnoty Rycerskiej – krzyży wszystkich klas Orderu Wojennego Virtuti 

Militari. Aktu Ofiarowania w obecności prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyń-

skiego dokonali najstarsi rangą generałowie i oficerowie, którzy odpięli od swych 

mundurów to najwyższe wojskowe odznaczenie i ofiarowali Królowej Polski. W 1976 

roku o. Rakoczy pracował nad zabezpieczeniem dokumentacji tak środowisk kom-

batanckich, jak i działalności patriotyczno-niepodległościowej. Dzięki jego zabiegom 

zarchiwizowano dokumentację 9 DP AK, archiwum gen. Mieczysława Boruty-Spie-

chowicza, płk. Franciszka Dudzińskiego, wielu powstańców wielkopolskich i śląskich, 

7 Wileńskiej Brygady AK por. Wilhelma Tupikowskiego. 

„Tu bije Serce Narodu w Sercu Matki” –  

mówił św. Jan Paweł II. Jasna Góra ze swoimi 

zbiorami jest jedną z narodowych skarbnic, 

bezcenne dokumenty ocalały właśnie  

dzięki ojcom paulinom.

Przedstawiciele zakonu na 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”

Przedstawiciele zakonu (pierwszy od 
lewej o. Jan Golonka) na uroczystości 
wręczenia nagród
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Paweł  
Jasienica

Właściwie Leon Lech Beynar, syn Mikołaja Beynara i Heleny z Maliszewskich, urodził się 10 listopada 1909 

roku w Symbirsku nad Wołgą. W 1920 roku wraz z rodzicami przyjechał do Polski, gdzie w Wilnie ukończył 

studia historyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego. W latach trzydziestych pracował jako nauczyciel historii 

w Grodnie, następnie był spikerem wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia. Zadebiutował w 1935 roku broszurą 

Zygmunt August na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa. Publikował w „Słowie Wileńskim”. 

Walczył we wrześniu 1939 roku, a od 1940 roku był żołnierzem ZWZ-AK oraz redaktorem pism konspiracyj-

nych. W 1945 roku został adiutantem, a następnie zastępcą majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – 

dowódcy 5 Wileńskiej Brygady AK, działającej po zakończeniu wojny na Podlasiu. Ranny w potyczce, leczył 

się we wsi Jasienica (stąd pseudonim). Jako rekonwalescent nie wrócił do oddziału, odłączył się od konspiracji, 

zaczął publikować w „Tygodniku Powszechnym”. Aresztowany w 1948 roku przez UB, został zwolniony dzięki 

interwencji Bolesława Piaseckiego, co na kilka lat związało go ze środowiskiem Stowarzyszenia PAX.  

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych opublikował kilkanaście książek o tematyce historycznej, w tym 

wielotomową historię Polski przedrozbiorowej (Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga 

Narodów), która wprowadziła go do grona najbardziej poczytnych polskich his-

toryków. W 1964 roku należał do sygnatariuszy Listu 34, a cztery lata później 

ostro skrytykował decyzję władz o zdjęciu Dziadów ze sceny Teatru Narodo-

wego. Został za to gwałtownie zaatakowany przez Władysława Gomułkę i mar-

cowych propagandzistów, a jego nazwisko objęto zapisem cenzorskim. Inwigi- 

lowany przez SB od 1959 roku, w ostatnim okresie życia doświadczył osobistego 

dramatu, wiążąc się z Zofią O’Bretenny, która została jego żoną w 1969 roku, 

a po latach okazała się tajnym współpracownikiem bezpieki. Zmarł 19 sierpnia 

1970 roku w Warszawie.  

Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a także 

uhonorowano w 2007 roku Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”, którą ode-

brała jego córka Ewa Beynar-Czeczott.

Pisarz historyczny, dziennikarz, publicysta;  

w swych książkach odchodził od dominującej 

metodologii marksistowskiej, a jego prace 

stanowiły dla wielu Polaków alternatywę  

dla zakłamania i przemilczeń oficjalnej 

historiografii.

Córka Pawła Jasienicy Ewa Beynar- 
-Czeczot odbiera Nagrodę z rąk 
prezesa IPN Janusza Kurtyki
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Wacław  
Karłowicz

Urodził się 15 września 1907 roku w rodzinie leśnika Józefa i Anieli z Ciszkowskich w wiosce Łaś koło Pułtuska. 

W 1926 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 roku. 

Po wybuchu wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną (tajne nauczanie, pisma podziemne), przyj-

mując pseudonim „Andrzej Bobola”. Działał w ZWZ, a następnie AK. W swoim mieszkaniu w Warszawie zor-

ganizował punkt kontaktowy dla kurierów podziemia podróżujących na trasie Warszawa – Londyn. W czasie 

Powstania Warszawskiego był m.in. kapelanem batalionów „Gustaw” i „Antoni”. Współorganizował jeden  

z największych szpitali powstańczych na Starym Mieście, przy ul. Długiej. Zasłynął bohaterskim czynem, wy-

nosząc z płonącej archikatedry św. Jana Chrzciciela cudowną figurę Pana Jezusa Ukrzyżowanego, którą na-

stępnie ukrył w kościele dominikańskim św. Jacka. Za postawę na polu walki został odznaczony Krzyżem 

Walecznych. 

Po wojnie, poszukiwany przez UB, przez kilka lat posługiwał w parafii pod Sochaczewem. W 1949 roku otrzy-

mał trudne zadanie budowy kościoła na warszawskim Gocławku, w nowej parafii św. Wacława (przez następne 

30 lat był jej proboszczem). Z racji powierzonej mu misji stał się obiektem najść i szykan ze strony pracowników 

bezpieki, którzy bezskutecznie namawiali go do podjęcia współpracy. Od lat siedemdziesiątych prowadził nie-

zależną działalność społeczną i edukacyjną. Odprawiał msze św. w Olszynce Grochowskiej dla upa-

miętnienia rocznic powstań narodowych (m.in. powstania listopadowego i bitwy pod Olszynką  

w 1831 roku). W 1974 roku był współzałożycielem Kręgu Pamięci Narodowej, który doprowadził do 

ustawienia na warszawskiej Cytadeli krzyża upamiętniającego przywódcę powstania styczniowego  

Romualda Traugutta i jego towarzyszy. W 1979 roku współtworzył Konspiracyjny Komitet Katyński,  

z inicjatywy którego 31 lipca 1981 roku na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach usta-

wiono krzyż katyński – kilkutonowy granitowy monument, usunięty przez Służbę Bezpieczeństwa jesz-

cze tej samej nocy. Ksiądz Karłowicz wspierał działalność Archiwum Czynu Niepodległościowego, 

powołanego przy Archiwum Akt Nowych. W 1995 roku z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie 

„Olszynka Grochowska”, zabiegające o zagospodarowanie terenu, na którym rozegrała się bitwa. 

Za zasługi został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2007 roku uhono-

rowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”; posiadał honorowy tytuł szambelana papieskiego. 

Zmarł 8 grudnia 2007 roku w Warszawie.

Kapelan Powstania Warszawskiego, 

współzałożyciel Kręgu Pamięci Narodowej  

i Konspiracyjnego Komitetu Katyńskiego, 

odkrywał i upamiętniał prawdę o dziejach 

narodu polskiego.

Ksiądz Wacław Karłowicz dokonuje 
poświęcenia jednego z pomników  
w Olszynce Grochowskiej

Ks. Wacław Karłowicz podczas 
uroczystości wręczenia nagród
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Halina  
Martinowa

Halina Martinowa, z domu Duma de Vajda Hunyad, urodziła się 20 sierpnia 1911 roku w Warszawie. W 1928 

roku rozpoczęła studia, jako jedyna kobieta, na Wydziale Mechanicznym (Sekcja Lotnicza) Politechniki War-

szawskiej. W 1934 roku przeniosła się na studia ogrodnicze w SGGW, które ukończyła w 1938 roku. W 1935 

roku wyszła za mąż za ekonomistę Wiktora Martina. Po zajęciu Zaolzia przez Polaków zamieszkała razem  

z rodziną w pasie przygranicznym, gdzie  na zlecenie polskich władz organizowała punkty sanitarne, wspo-

magając uciekinierów z Czechosłowacji, współpracowała z wywiadem. Po wybuchu wojny wróciła do majątku 

rodziców w Pawłowicach. W konspiracji organizowała magazynowanie broni, którą zostawiły polskie oddziały; 

jej dom służył ukrywającym się i bezdomnym. W 1940 roku została zaprzysiężona w ZWZ, współpracowała 

z Biurem Informacji i Propagandy, pisała do „Biuletynu Informacyjnego”. Od 1942 roku współdziałała z od-

działem bojowym Kedywu Zdzisława Zajdlera-Rybickiego „Żbika”. Przydzielono ją do zadań specjalnych 

przy Komendzie Obszaru Warszawskiego (propaganda antykomunistyczna). W czasie Powstania Warszawskiego 

była łączniczką i sanitariuszką, prowadziła nasłuchy radiowe w trzech językach dla KG AK.  

W listopadzie 1946 roku przedostała się do Anglii. W grudniu 1947 roku wypełniła misję kurierską 

do Polski. W latach pięćdziesiątych ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych w Londynie. Od początku 

pobytu poza granicami kraju brała wraz z mężem czynny udział w życiu emigracji. Była jedną  

z założycielek i wieloletnią przewodniczącą Funduszu Inwalidów AK i Pomocy na Kraj, członkiem 

Rady Studium Polski Podziemnej, a przez długi czas wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego 

Koła AK w Londynie i redaktorem jego organu prasowego – „Biuletynu Informacyjnego”. Ma  

w dorobku liczne publikacje w prasie emigracyjnej i cenną działalność archiwalno-wydawniczą. 

Pod jej redakcją wydane zostały w Londynie: Szare Szeregi. ZHP w czasie II wojny światowej. 

Ocalałe dokumenty oraz Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej. W czasie „kar-

nawału Solidarności” i stanu wojennego prowadziła akcję propagandową i charytatywną, wy-

głaszając prelekcje w Wielkiej Brytanii. Organizowała punkty odbioru pomocy charytatywnej. 

Halina Martinowa została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Po-

lonia Restituta), Krzyżem AK, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a w 2007 roku uhonoro-

wano ją Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarła 26 listopada 2007 roku w Londynie.

Łączniczka i sanitariuszka AK w Powstaniu 

Warszawskim, założycielka Funduszu 

Inwalidów AK i Pomocy na Kraj, w wielu 

publikacjach dokumentowała Powstanie 

Warszawskie i działalność AK. Jej wkład  

w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego 

na emigracji jest nieoceniony.

2
0

0
7

 

Halina Martinowa w młodości

Zofia Koter, chrześnica Haliny 
Martinowej, w imieniu laureatki 
odbiera Nagrodę z rąk prezesa IPN 
Janusza Kurtyki
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W lipcu 1945 roku jednostki Armii Czerwonej i Wojsk Wewnętrznych NKWD przy współpracy miejscowych 

zdrajców przeprowadziły na terenie ówczesnych powiatów augustowskiego, suwalskiego i północnej części so-

kólskiego obławę, w trakcie której zatrzymano kilka tysięcy mieszkańców podejrzanych o przynależność do 

polskiego podziemia niepodległościowego lub współpracę z nim. Po brutalnym śledztwie wybrano grupę około 

600 osób, które zostały wywiezione w nieznanym kierunku i zgładzone. Do tej pory nie udało się odnaleźć 

miejsca wiecznego spoczynku ofiar.  

Latem 1987 roku w Suwałkach powstał Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Za-

ginionych w Lipcu 1945 roku, który postawił sobie za cel przypomnienie tej zbrodni i zebranie jak najszerszej 

dokumentacji o jej ofiarach. Pomimo szykan ze strony Służby Bezpieczeństwa Komitet wykonał niezwykle po-

trzebną, ale i trudną pracę. Członkowie Komitetu odwiedzili sto kilkadziesiąt miejscowości, przeprowadzili ty-

siące rozmów, sporządzili kilkaset kwestionariuszy osób zaginionych, zebrali dokumentację w postaci różnych 

pism, zaświadczeń i fotografii. Komitet wspierali m.in. Jerzy Giedroyc, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 

Kaczorowski, a także Zofia i Zbigniew Romaszewscy. 

Dzięki działalności Komitetu problem obławy lipcowej był w roku 1989 sprawą znaną i aktualną – możliwe 

więc było przeprowadzenie ponownej ekshumacji w uroczysku Wielki Bór pod Gibami, gdzie spodziewano się 

znaleźć szczątki pomordowanych. Później z materiałów zebranych przez Komitet skorzystała Prokuratura Wo-

jewódzka w Suwałkach, która w 1992 roku podjęła śledztwo w sprawie losu ofiar obławy lipcowej z 1945 

roku, a ostatecznie całość materiałów została przekazana Instytutowi Pamięci Narodowej. Dzięki działalności 

Komitetu powstawały audycje radiowe, artykuły prasowe oraz film dokumentalny Jacka Petryckiego. Komitet 

doprowadził też do wzniesienia pomnika zaginionych w 1991 roku w Gibach. 

W Komitecie działały następujące osoby: Piotr Bajer (ur. 1955 r.), prezes Radia „5” w Suwałkach; Mirosław 

Basiewicz (ur. 1958 r.), milicjant wyrzucony ze służby za tworzenie niezależnych związków zawodowych; Sta-

nisław Kowalczyk (1952–2014), działacz opozycji, robotnik; nieżyjąca już Danuta Krzywosz i jej mąż Jan 

Krzywosz (1939–2018), emerytowany inżynier, który w obławie stracił ojca, stryja i wuja; Alicja Maciejowska 

(1929–2016), dziennikarka Polskiego Radia; Maria Chwalibóg (ur. 1933 r.), emerytowana aktorka. 

Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 roku został uho-

norowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2007 roku. 

Obywatelski Komitet  
Poszukiwań Mieszkańców 
Suwalszczyzny Zaginionych 
w Lipcu 1945 roku

To dzięki niemu świat 

dowiedział się o obławie 

augustowskiej z 1945 roku, 

największej po zakończeniu 

II wojny światowej zbrodni 

dokonanej na Polakach. 

Komitet zbierał 

dokumentację 

 i popularyzował  

wiedzę na ten temat.

Członkowie Obywatelskiego 
Komitetu podczas uroczystości 
wręczenia nagród. Od lewej:  
Jan Krzywosz, Alicja Maciejowska, 
Piotr Bajer, Mirosław Basiewicz, 
Stanisław Kowalczyk
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71Helena Filipionek

Helena Filipionek została odznaczona Krzy-

żem Armii Krajowej, a Rada Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa przyznała jej Złoty Medal 

Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Została 

także uprawniona do noszenia Honorowej 

Odznaki Żołnierzy Armii Krajowej Okręgów 

„Wilno” i „Nowogród”. Jednak najbardziej ce-

niła sobie osobiste błogosławieństwo, którego 

w 1993 roku udzielił jej papież Jan Paweł II 

podczas pielgrzymki na Łotwę. 

Helena Filipionek została uhonorowana w 2008 

roku Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Zmarła 20 marca 2009 roku. 
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Helena  
Filipionek

Przyszła na świat 16 maja 1914 roku w wiosce Ostrówka, blisko granicy łotewsko-litewskiej, 12 kilometrów 

od Dyneburga. Wraz z licznym rodzeństwem była wychowywana w trudnych warunkach przez matkę w pol-

skim środowisku Dyneburga, gdyż w rok po jej urodzeniu ojciec zaginął na wojnie. W 1920 roku zachorowała 

na gruźlicę kości i przez pięć lat nie mogła wstać z łóżka, przez całe życie walczyła z następstwami choroby. 

W latach trzydziestych, gdy na Łotwie prowadzono politykę wynaradawiania Polaków (m.in. dyskryminowano 

szkoły mniejszościowe), zapisała się do harcerstwa. Służyła w 18 Drużynie Harcerskiej im. Emilii Plater, zwanej 

„Platerówką”, często wyjeżdżała na obozy do Polski, gdzie miała okazję poznać Józefa Piłsudskiego. W Dyne-

burgu działał Dom Polski „Harfa”, w którym polskie rodziny wraz z harcerzami obchodziły każdego roku 

rocznice świąt narodowych oraz wspólnie spędzały czas. Śpiewano polskie piosenki, tańczono narodowe tańce, 

recytowano poezję polskich poetów.  

Helena Filipionek w czasie II wojny światowej działała w konspiracji pod pseudonimem 

„Basia”. Organizowała ubrania, leki, przygotowywała posiłki dla uciekinierów z Lidy, którzy 

polskimi samolotami wojskowymi byli przewożeni do Dyneburga po wkroczeniu wojsk so-

wieckich na terytorium Polski. „Basia” brała udział w akcji wydostawania Polaków z obozów 

dla internowanych i przerzucania ich na Zachód. Jako łączniczka poczty partyzanckiej kon-

taktowała się z harcerzami, którzy przyjmowali skoczków – spadochroniarzy z Anglii. Podczas 

okupacji sowieckiej „Basia” zajmowała się nauczaniem języka polskiego i historii na tajnych 

kompletach. Została skierowała przez władze sowieckie do rosyjskiej szkoły, w której przez 

rok uczyła matematyki. W czasie okupacji niemieckiej, dzięki staraniom polskiego oficera 

Aleksandra Sosnowskiego oraz Marii Kropp, udało się otworzyć polską szkołę, w której aż do 

zakończenia wojny Helena uczyła języka polskiego. 

Po wojnie przez 34 lata pracowała w aptece i nie powróciła już do nauczania. Przechowała 

rękopisy i korespondencję swojej nauczycielki, poetki Olgi Daukszty, której życie było nie-

rozerwalnie związane z polską kulturą, tradycją i oświatą. Zebrała także kolekcję zdjęć do-

tyczących m.in. życia Polaków na Łotwie w latach 1915–1945, Drużyny Harcerek im. Emilii 

Plater, 24 Oddziału AK (Wilno – Karolinowo – Turmonty – Dyneburg). Najcenniejsze ze 

swych zbiorów przekazała w darze do Domu Polskiego w Dyneburgu. 

Łączniczka Armii Krajowej, członek „Wachlarza”, 

przywódczyni duchowa ponad 16 tysięcy Polaków  

w Dyneburgu; przyczyniła się do nadania 

tamtejszej szkole imienia Józefa Piłsudskiego. 

Nauczycielka i działaczka społeczna, ratowała 

materiały dokumentujące losy Polaków  

i polskich organizacji na Łotwie.

Helena Filipionek w młodości

Ryszard Stankiewicz, prezes 
dyneburskiego oddziału Związku 
Polaków na Łotwie, odbiera Nagrodę 
w imieniu laureatki



73Zygmunt Walkowski

Jak patrzeć na zdjęcie („Rocznik Warszaw-

ski”, t. XXXI, Warszawa 2003). Dokonał re-

konstrukcji filmowych kronik Powstania 

Warszawskiego, współpracował przy realizacji 

filmów dokumentalnych m.in. z Krzysztofem 

Langiem, Andrzejem Trzosem-Rastawieckim, 

Wandą Kością, Paulem Meyerem. W 2004 

roku przygotował dla Muzeum Powstania 

Warszawskiego wystawę „Warszawa z lotu”, 

prezen- tującą pozyskane z USA unikatowe 

niemieckie zdjęcia lotnicze z lat 1941–1945. 

Opracował ikonografię do wielu innych wy-

staw, m.in. o gen. Władysławie Andersie,  

Ignacym Paderewskim, szesnastu przywód-

cach Polskiego Państwa Podziemnego, pol-

skich hymnach narodowych.  

Zygmunt Walkowski został odznaczony Krzy-

żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

(Polonia Restituta) i uhonorowany Nagrodą 

„Kustosz Pamięci Narodowej” w 2008 roku. 
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Zygmunt  
Walkowski

Urodził się w Warszawie 7 grudnia 1936 roku. Od 1955 roku pracował w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. 

W 1982 roku karnie zwolniony z pracy za działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”,  

w końcu tego roku został przyjęty ponownie, ale na podrzędne stanowisko. Po dwuletnim okresie „reedukacji” 

został redaktorem w Archiwum WFD (pracował m.in. przy rekonstrukcji powstańczych kronik filmowych).  

W 1990 roku został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Złotym Krzyżem Zasługi za działalność 

niepodległościową. 

W latach 1993–1996 pracował w Domu Wojska Polskiego, zajmując się opracowaniem archiwalnych mate-

riałów filmowych. W latach 2004–2008 roku, już na emeryturze, był zatrudniony w Muzeum Powstania War-

szawskiego jako konsultant ds. ikonografii. Od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem i opracowywaniem 

szaty ilustracyjnej (archiwalne materiały fotograficzne, mapy, plany) do wielu ważnych publikacji historycz-

nych i wystaw, prezentowanych w kraju i za granicą, współtworzy także filmy dokumentalne. W niezwykle 

fachowy i kompetentny sposób dokonuje merytorycznego doboru ilustracji – archiwalnych zdjęć fotograficz-

nych czy klatek filmowych, także malarstwa, grafiki, kart pocztowych itp., poddaje materiał również ob róbce 

komputerowej. W wypadku przekazów fotograficznych czy filmowych dysponuje niebywałą wręcz umiejęt-

nością identyfikacji, analizy i interpretacji. O jego kompetencjach nie tylko dokumentacyjnych, lecz także  

naukowych najlepiej świadczy fakt przesunięcia niepodważalnej 

przez kilkadziesiąt lat daty zburzenia przez Niemców Zamku Kró-

lewskiego w Warszawie z przełomu listopada i grudnia na okres mię-

dzy 8 a 13 września 1944 roku. Dokumentację tego ustalenia 

opublikował w „Kronice Zamkowej” (1998, nr 1/36).  

Spośród imponującego dorobku Zygmunta Walkowskiego na uwagę 

zasługuje zwłaszcza jego udział w przygotowaniu kolejnych tomów 

Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego (opra-

cował setki zdjęć archiwalnych), kilkunastu albumów Warszawskie 

Termopile, dotyczących II wojny światowej (zdjęcia, plany, mapy), 

kroniki Dni walczącej stolicy autorstwa Władysława Bartoszew-

skiego. Opublikował pracę Z fototeki Powstania Warszawskiego.  

Jeden z najbardziej zasłużonych badaczy  

i dokumentalistów naszej historii najnowszej, 

zwłaszcza okresu II wojny światowej, w tym 

dziejów Powstania Warszawskiego; uważany 

powszechnie za najwybitniejszego znawcę 

ikonografii (fotograficznej i filmowej)  

Warszawy tamtego czasu.

Zygmunt Walkowski przy pracy

Zygmunt Walkowski podczas 
uroczystości wręczenia nagród



75Irena i Jadwiga Zappe

z historii Polski, szacunku do drugiego czło-

wieka, wejść w dorosłe życie. Wielu z nich to 

dzisiaj świetnie wykształceni specjaliści, osoby 

uczciwe, wrażliwe na krzywdę ludzką. 

Siostry Zappe zostały odznaczone Krzyżami 

Kawalerskimi Orderu Zasługi Rzeczpospolitej 

Polskiej, a w 2008 roku uhonorowane Na-

grodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. Irena 

Zappe zmarła 4 lipca 2013 roku we Lwowie.
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Irena i Jadwiga 
Zappe

Rodzice sióstr Zappe pochodzili z Zaleszczyk, ojciec był naczelnikiem stacji kolejowej we Lwowie, matka nau-

czycielką, zajmowała się jednak prowadzeniem domu i wychowywaniem siedmiorga dzieci. Irena urodziła się 

5 kwietnia 1919 roku w Zaleszczykach, a Jadwiga 8 kwietnia 1926 roku w Korościatynie (województwo tar-

nopolskie, II RP). W czasie II wojny światowej obie siostry należały do AK, kolportowały pisma podziemne, 

Irena była łączniczką. 

Po wojnie siostry rozpoczęły w swoim lwowskim mieszkaniu pracę z dziećmi i młodzieżą polską. Początkowo 

prowadziły tajne nauczanie dla dzieci z zaprzyjaźnionych rodzin, później – dla coraz liczniejszej grupy dzieci 

i młodzieży, nie tylko narodowości polskiej. Wychowankowie sióstr pochodzili m.in. ze zubożałych rodzin lwow-

skich, często byli sierotami i bezdomnymi. Siostry uczyły historii, literatury i języka polskiego, zasad wiary 

katolickiej, języków obcych, a także gry na fortepianie. Podczas zajęć wpajały dzieciom zasady moralne  

i etyczne oraz podstawy dobrego wychowania. Uczyły młode pokolenie patriotyzmu i miłości do Polski.  

Najuboższe dzieci otrzymywały posiłki oraz niezbędną odzież. Poza nauką siostry Zappe organizowały swoim 

wychowankom czas wolny. Co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia w ich mieszkaniu wystawiano jasełka 

z udziałem dzieci. Przy minimalnym nakładzie środków finansowych osiągano wspaniały efekt dzięki ogromnej 

pracy i pomysłowości sióstr, a także przyjaciół i wychowanków. 

Za swoją działalność siostry poddawane były prześladowaniom ze strony KGB. Irenie, która była pracownikiem 

naukowym na uniwersytecie, zakazano pracy z młodzieżą, zwolniono z zajmowanego stanowiska i pozwolono 

na pracę jedynie w charakterze pomocy technicznej. W latach siedemdziesiątych 

przygotowywano przeciwko siostrom Zappe akt oskarżenia za udział w nielegalnej 

organizacji oraz agitację przeciwko władzy sowieckiej. Jako świadków wzywano 

dzieci ze szkoły i zmuszano je do składania niekorzystnych dla sióstr zeznań, które 

potrzebne były do sporządzenia aktu oskarżenia. Dzieci jednak solidarnie zeznawały, 

że panie Zappe pomagają im tylko w lekcjach lub w ogóle odmawiały zeznań prze-

ciw swoim wychowawczyniom. 

Dzięki pracy, ofiarności i opiece sióstr Zappe wielu młodym ludziom udało się opu-

ścić nierzadko patologiczne środowiska i z ukształtowanym systemem wartości, 

opartym na zasadach wiary, miłości do Polski, znajomości podstawowych wydarzeń 

Po II wojnie światowej stworzyły  

we Lwowie dom pomocy polskim 

dzieciom i młodzieży. 

Podtrzymywały tożsamość  

narodową i kształtowały 

świadomość historyczną młodych 

ludzi poprzez udzielanie tajnych 

lekcji historii, literatury  

i języka polskiego.

Zdjęcia Ireny i Jadwigi Zappe  
z albumu rodzinnego

Jan Zappe, brat Ireny i Jadwigi, 
odbiera Nagrodę w imieniu laureatek
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Związek Polaków na Białorusi działa w skrajnie trudnych politycznie warunkach. Był i jest obiektem szykan, 

represji politycznych oraz prowokacji białoruskich władz bezpieczeństwa. Od marca 2005 roku legalne władze 

Związku Polaków na Białorusi nie są uznawane. Mimo to organizacja nadal działa. W ponad 80 proc. ZPB za-

chował struktury na terenie całej Białorusi, jest w stałym kontakcie z prezesami poszczególnych oddziałów, or-

ganizuje przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe. Nadal wydaje polską prasę („Magazyn Polski na uchodźstwie” 

i „Głos znad Niemna na uchodźstwie”), utrzymuje stały kontakt z wieloma nauczycielami języka polskiego  

i kierownikami zespołów polskich, sprawuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej, co stanowi jeden z prio-

rytetów jego działalności. Związek walczy o zachowanie własnej tożsamości i spuścizny narodowej, prawdy 

historycznej i więzi z historyczną ojczyzną.  

Związek Polaków na Białorusi został uhonorowany w 2008 roku Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.  

Od 2016 roku, po sześcioletniej przerwie, Andżelika Borys ponownie pełni funkcję prezesa Związku. 
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Związek Polaków  
na Białorusi   kierowany przez Andżelikę Borys

W schyłkowym okresie Związku Sowieckiego – w 1988 roku, powstały polskie organizacje kulturalno-oświa-

towe w Grodnie, Baranowiczach, Lidzie i Mińsku. Na ich bazie w 1990 roku utworzony został Związek Polaków 

na Białorusi, który działał na rzecz popularyzowania polskiej kultury, oświaty, a także strzegł polskiej spuścizny 

narodowej. Dzięki staraniom Związku powstały szkoły z polskim językiem wykładowym w Grodnie i Wołko-

wysku, a także założono 15 Domów Polskich. Struktury organizacji objęły teren całej Białorusi. Pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych ZPB liczył ok. 30 tysięcy członków i był największą organizacją społeczną na 

Białorusi. Jego dokonania w sferze odradzania kultury polskiej są ogromne – przy ZPB działało 

ok. 80 polskich zespołów artystycznych oraz liczne organizacje, jak: Stowarzyszenie Żołnierzy AK 

i Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Sybiraków i Ofiar Represji Politycznych, Towarzy-

stwo Lekarzy Polskich i Pielęgniarek, Towarzystwo Twórców Ludowych, Towarzystwo Plastyków 

Polskich, Towarzystwo Młodzieży Polskiej. Działały Komitety Pamięci Adama Mickiewicza i Elizy 

Orzeszkowej. Od początku działalności Związek Polaków na Białorusi wydawał tygodnik polski 

„Głos znad Niemna” i kwartalnik „Magazyn Polski”.  

Dzięki staraniom ZPB ponad 20 tysięcy dzieci uczyło się języka polskiego. Zostały zorganizowane 

i odpowiednio wyposażone pracownie języka polskiego w wielu szkołach na całej Białorusi. Co 

roku Związek podejmował przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, zyskujące duży rozgłos na Bia-

łorusi. Szczególne znaczenie dla społeczności polskiej – nie tylko na Białorusi – miało przywracanie 

do świadomości i pamięci historycznej walki o niepodległość, prowadzonej przez żołnierzy Armii 

Krajowej, którzy do dziś w historiografii białoruskiej i rosyjskiej przedstawiani są jako „bandyci”, 

„faszyści” i „przestępcy”. Związek realizował to zadanie poprzez opiekę nad mogiłami wojennymi, 

w których spoczywają żołnierze AK, organizowanie wydarzeń rocznicowych z udziałem komba-

tantów AK, a także wydawanie publikacji na ten temat. 

Szczególną uwagę zwracano zawsze na opiekę nad miejscami polskiej pamięci narodowej, dbano o miejsca 

pochówku m.in. powstańców 1863 roku, osób poległych w okresie odbudowy państwa polskiego, żołnierzy 

wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920, żołnierzy II wojny światowej, żołnierzy AK (tylko w obecnym 

obwodzie grodzieńskim istnieje około 200 miejsc polskiej pamięci narodowej, znajdujących się w sferze zain-

teresowania ZPB). Tradycją stały się organizowane przez Związek obchody rocznic patriotycznych.  

W ciągu swej działalności Związek Polaków  

na Białorusi położył ogromne zasługi na rzecz 

polskiego odrodzenia narodowego na terenie 

Białorusi, także w sferze szeroko rozumianej 

świadomości historycznej i pamięci narodowej.

Andżelika Borys, ówczesna i obecna 
przewodnicząca Związku Polaków  
na Białorusi, podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”

Pamiątkowe zdjęcie delegacji 
Związku Polaków na Białorusi  
z najbliższymi współpracownikami
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Został założony w 1943 roku przez najbliższych współpracowników Marszałka, którzy w wyniku działań wo-

jennych znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. Kontynuuje pracę Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, 

działającego w Warszawie w latach 1923–1939 (po 1935 roku – pod nazwą Instytut Józefa Piłsudskiego Po-

święcony Badaniu Najnowszej Historii Polski). Ma siedzibę w Nowym Jorku. Z grona założycieli Instytutu na-

leży wymienić polityków Henryka Floyar-Rajchmana i Franciszka Januszewskiego, Ignacego Matuszewskiego 

oraz autora licznych prac historycznych Wacława Jędrzejewicza.  

Swoją pozycję Instytut zawdzięcza cennym zbiorom (jest m.in. depozytariuszem tzw. Archiwum Belweder-

skiego, uratowanego z płonącej stolicy) oraz rozległej działalności publicznej. Podstawą finansowania placówki 

są składki członkowskie i darowizny, większość prac wykonują wolontariusze. Zadania placówki zmieniały się 

wraz z przemianami zachodzącymi w kraju i na wychodźstwie. W związku z działalnością cenzury w kraju  

i niszczeniem dokumentacji dotyczącej historii Polski archiwa Instytutu nabrały szczególnego znaczenia podczas 

niemieckiej okupacji i rządów komunistów w kraju po II wojnie światowej. W czasie prowadzonej przez prawie 

osiemdziesiąt lat działalności Instytut zachował niezależność i bezwarunkowe oddanie idei wolnej i niepodległej 

Polski. Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej Instytut wraz ze swymi zbiorami poloników, 

największymi po Instytucie Hoovera w Kalifornii, odgrywa w dalszym ciągu istotną rolę w badaniach naj-

nowszej historii i kształtowaniu wizerunku Polski.  

Instytut ściśle współpracuje z bratnim Instytutem Józefa Piłsudskiego w Lon-

dynie (powstałym w 1947 roku), z którym wydaje m.in. czasopismo „Niepo-

dległość”, a także z warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Instytutów Józefa 

Piłsudskiego Zagranicą (w 2004 roku przekształconym w Instytut Józefa Pił-

sudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski) oraz Naczelną Dy-

rekcją Archiwów Państwowych. 

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce uhonorowano za jego działalność Na-

grodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2009 roku. 

Instytut  
Józefa Piłsudskiego  
w Ameryce

Instytut powstał z potrzeby 

krzewienia myśli politycznej 

Marszałka, w proteście  

przeciwko polityce mocarstw  

i antypiłsudczykowskiemu 

nastawieniu rządu polskiego  

w Londynie. Prowadzi badania 

naukowe i popularyzuje 

niezafałszowaną wiedzę o Polsce  

i jej historii najnowszej.

Przedstawiciele zarządu Instytutu – 
prezes Magda Kapuścińska  
i wiceprezes Marek Zieliński

Zespół Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Ameryce w nowojorskiej siedzibie 

Krzysztof Langowski, członek Rady 
Instytutu Józefa Piłsudskiego  
w Ameryce, odbiera Nagrodę z rąk 
prezesa IPN Janusza Kurtyki
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Kontynuuje pracę Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który działał w Warszawie w latach 1923–

1939 (po śmierci Marszałka w 1935 roku – pod nazwą Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Naj-

nowszej Historii Polski). Wśród inicjatorów jego odtworzenia i założenia w 1947 roku byli: gen. Władysław 

Bortnowski, płk Kazimierz Iranek-Osmecki, Aleksandra Piłsudska, gen. Wacław Stachiewicz. 

Oprócz prac badawczych Instytut prowadzi działalność wydawniczą. Wydaje (wraz z Instytutem Piłsudskiego 

w Ameryce) m.in. czasopismo „Niepodległość”. Instytut posiada bogate archiwum, składające się z dokumen-

tów i relacji historycznych związanych z przedmiotem badań Instytutu, dużego zbioru fotografii, prasy oraz 

cennych zestawów map. Biblioteka Instytutu obejmuje ponad 4500 tytułów. Archiwum i biblioteka są wyko-

rzystywane przez odwiedzających Instytut naukowców z Polski i ze świata. Muzeum Instytutu gromadzi pa-

miątki (odznaczenia, portrety, medale, sztandary) przekazywane przez osoby prywatne. Jego najcenniejszą 

częścią są – zdeponowane czasowo – zbiory rodziny marszałka Józefa Piłsudskiego; wśród nich: jego buława, 

mundur, zestaw szabel i wiele przedmiotów osobistych oraz dary, które otrzymywał od formacji wojskowych 

i organizacji społecznych. 

Instytut ściśle współpracuje z bratnim Instytutem Józefa Pił-

sudskiego w Nowym Jorku oraz z warszawskim Towarzys-

twem Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą  

(w 2004 roku przekształconym w Instytut Józefa Piłsudskiego 

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski), którego był 

współzałożycielem w 1998 roku. 

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie za swoją działalność 

został uhonorowany w 2009 roku Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej”.

Instytut  
Józefa Piłsudskiego  
w Londynie

Gromadzi źródła naukowe i prowadzi 

badania dotyczące najnowszych 

dziejów Polski, zwłaszcza 

działalności Polaków w czasie  

I wojny światowej, walki Legionów, 

odzyskania niepodległości i roli 

Marszałka, a także nurtu,  

który stworzył, oraz wskazań,  

jakie pozostawił.

Anna Stefanicka, sekretarz generalna 
Instytutu Józefa Piłsudskiego  
w Londynie, odbiera Nagrodę

Zespół Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Londynie
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Eugenia Maresch została odznaczona Krzy-

żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

(Polonia Restituta). W 2009 roku uhonoro-

wano ją Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodo-

wej”, a w 2016 roku przyznano jej Nagrodę 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

za ochronę dziedzictwa kulturowego. 2
0

0
9

 

84 Kustosze     2009

Eugenia  
Maresch

Urodziła się w 1935 roku na Wileńszczyźnie. W lutym 1940 roku deportowano ją 

na Syberię do Kraju Ałtajskiego, w 1942 roku wraz z Armią Polską pod dowództwem 

gen. Andersa przybyła do Teheranu, w latach 1943–1947 przebywała w obozie dla 

polskich uchodźców w Indiach (Valivade). Studia matematyczno-fizyczne ukończyła 

na Politechnice w Leeds, pracowała w szpitalu St. George w klinice radioizotopów, 

w Royal Cancer Research Institute w Londynie, a także w angielskim szkolnictwie. 

Od młodości angażowała się w działalność społeczną i charytatywną. Była członkiem 

Naczelnictwa ZHP poza granicami kraju (1990–1996). Weszła do Rady Polskiego 

Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), od 1989 do 2000 roku przewodniczyła 

Komisji Bibliotecznej; wzięła udział w trzech Światowych Kongresach Nauki i Badań 

Państw Centralnej i Wschodniej Europy. W 1990 roku rozpoczęła projekt komputeryzacji i modernizacji Bib-

lioteki POSK. Nawiązała kontakty z Biblioteką Narodową, z Instytutem Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Zakładem Naukowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, organizowała praktyki biblioteczne 

dla studentów z Polski. Urządzała spotkania Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Za-

chodzie (MAB). Od 1994 roku piastowała funkcję wiceprezesa Brytyjskiego Towarzystwa Conradystów (Joseph 

Conrad Society UK). Jest sekretarzem Towarzystwa Popierania Nauki Polskiej w Londynie (TPNP) i członkiem 

Towarzystwa Historyczno-Literackiego (THL) w Paryżu. W 1996 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Komba-

tantów Polskich w Wielkiej Brytanii została powołana do Komitetu „Roku Pamięci Narodowej” jako odpowie-

dzialna za zbiorową rejestrację grobów polskich na cmentarzach brytyjskich i tę pracę kontynuuje. Od 1996 

do 2005 roku zasiadała w radzie powierników Polskiej Fundacji Kulturalnej (PFK). W 1999 roku została mia-

nowana przez ministra edukacji narodowej w Warszawie członkiem i sekretarzem Rady Dziedzictwa Archi-

walnego. W roku 2000 została powołana na członka Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do zbadania 

dokumentacji wkładu polskiego wywiadu w II wojnie światowej. Jest członkiem Instytutu Polskiego i Muzeum 

im. gen. Sikorskiego w Londynie. W 2003 roku weszła w skład Rady Studium Polski Podziemnej, a od 2014 

roku pełni funkcję prezesa Studium. Publikuje prace na tematy aktualne i historyczne. Jest autorką książki 

Katyń 1940, w której przeprowadza analizę i opisuje postawę aliantów wobec zbrodni dokonanej przez Zwią-

zek Sowiecki.  

„Dziedzictwo to jest być Polką,  

a być Polką to coś znaczy” – wierna tym 

słowom tworzy Polskę poza Polską, 

pisarka, publicystka, badaczka historii. 

Eugenia Maresch z delegacją 
Instytutu Pamięci Narodowej  
z prezesem IPN Jarosławem  
Szarkiem na czele 

Eugenia Maresch podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodo wej”
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nikiem opracowania multimedialnego pa-

kietu „Sybiracy” o zesłaniach Polaków na 

Sybir, który powstał – jako materiał poglą-

dowy dla nauczycieli łódzkich szkół – siłami 

kilkunastu Sybiraków i nauczycieli w Łódz-

kim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego. W latach 2002–

2005 opracowywał na wniosek Zarządu 

Głównego monumentalną Księgę Sybiraków 

2006, prezentującą 16-letni dorobek 504 kół 

Związku. Jest autorem dwu pierwszych części 

Księgi i współautorem trzeciej – zgromadził 

do niej materiał fotograficzny i opisowy. Był 

pomysłodawcą nadania jednej z łódzkich 

szkół imienia Sybiraków. Z jego inicjatywy 

zorganizowano konkurs dla uczniów łódzkich 

szkół ponadpodstawowych „Spotkanie z Sy-

birakiem” (2007–2008). Był również współ-

redaktorem materiałów pokonkursowych oraz 

zorganizował trzy wystawy tych materiałów 

i spotkanie autorskie w Bibliotece Sybiraka. 

Ludwik Jerzy Rossowski został uhonorowany 

Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2009 

roku. Zmarł 23 sierpnia 2019 roku w Łodzi. 
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Ludwik Jerzy 
Rossowski

Syn kapitana Jerzego Rossowskiego i Janiny z Poznańskich, urodził się w 1933 roku w Wilnie. W 1945 roku 

jako repatriant przybył do Polski. Studiował w Łodzi, a następnie pracował w łódzkich przedsiębiorstwach, 

zajmując się systemami informatycznymi. W latach 1967–1987 aktywnie działał w Polskim Towarzystwie In-

formatycznym i był wieloletnim prezesem Koła PTI Regionu Łódzkiego. Współtworzył pierwsze ośrodki in-

formatyczne w Łodzi.  

Gdy w 1989 roku powstał w Łodzi Oddział Związku Sybiraków, aktywnie włączył się w jego prace. Był współ-

inicjatorem działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i informacyjnej, upamiętniającej losy Sybiraków, 

oraz autorem wielu artykułów w prasie. Od początku uczestniczył w wydawaniu rocznika „My, Sybiracy”, 

był jego wieloletnim redaktorem naczelnym. W każdym z roczników publikował wspomnienia Sybiraków  

z czasu zesłania. Z wytrwałością zabiegał o terminowość wydania, o coraz ciekawsze teksty, odpowiednią szatę 

graficzną i bogatszy serwis fotograficzny, tak współczesny, jak i archiwalny – dokumentujący okres zesłania. 

Od 1992 roku Jerzy Rossowski był także przewodniczącym Komisji Historycznej Łódzkiego Oddziału Związku 

Sybiraków. Jej dorobek to 333 teczki z relacjami Sybiraków z zesłania, 64 teczki ze zdjęciami i dokumentami 

z czasu zesłania, 294 kasety z nagraniami wspomnień i uroczystości, kronika fotograficzna w 18 albumach. 

Informacje o szczegółowej zawartości relacji Sybiraków zamieścił 

w Internecie na witrynie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-

wych. W latach 1990–1993 był prezesem Koła Śródmieście- 

-Polesie; przez niemal dziewięć lat (1993–2001) wydawał co 

miesiąc „Biuletyn Historyczny Oddziału” (ukazało się 101 nu-

merów, każdy w nakładzie 200–250 egzemplarzy). Doprowadził 

do opracowania w 1997 roku strony internetowej Oddziału – 

pierwszej w całym Związku – i nieustannie czuwał nad jej mery-

toryczną zawartością.  

Opublikował monografię Łódzcy Sybiracy 1989–2003. Jest także 

autorem wydanych przez Zarząd Główny Związku Sybiraków 

materiałów z dwu kolejnych Krajowych Zjazdów Delegatów 

Związku – IV (2002) i V (2006). Był współinicjatorem i uczest-

Upamiętniał losy zesłańców i łagierników, 

był kronikarzem i dokumentalistą 

wszelkich przedsięwzięć łódzkich 

Sybiraków, wieloletnim redaktorem 

rocznika „My, Sybiracy”.

Ludwik Jerzy Rossowski podczas 
uroczystości wręczenia nagród
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z błagalną prośbą o pokój na świecie. Przy wsparciu miej-

scowych środowisk, a także osób i instytucji, które ksiądz 

Wala zjednał swoim zapałem, wybudowany został kościół, 

plebania, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder oraz Zakład 

Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej przy sanktuarium, 

jako pierwsze stacjonarne hospicjum w diecezji radomskiej. 

Powstała także Wioska dla Dzieci Niepełnosprawnych, 

eremy – domy rekolekcyjne z widokiem na Święty Krzyż, 

Dom Pielgrzyma, Dom Jana Pawła II i wiele innych obiek-

tów kultu religijnego. Jednym z ważniejszych miejsc na te-

renie sanktuarium jest Golgota Martyrologii Narodu 

Polskiego. We wzniesionym na kształt średniowiecznego 

zamku obiekcie utworzono 38 kaplic-oratoriów jako Izby 

Pamięci Narodowej. Każda kaplica to swoiste muzeum  

z eksponatami z czasów wojny i powojennymi. Każda ma 

swojego patrona (Oratorium o. Maksymiliana Marii Kol-

bego, Powstańców Warszawskich, Ofiar Obozów Zagłady, 

Orląt Lwowskich i Rudnickich, Radomskiego Protestu 

Czerwiec ’76, ks. Jerzego Popiełuszki i in.). Golgotę od-

wiedzają liczne pielgrzymki, także z zagranicy.  

Ksiądz Wala w 2000 roku w Rudniku nad Sanem założył 

Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”. Od 2012 

roku jako emeryt powrócił do rodzinnego Rudnika i tam 

razem z włoskimi salezjankami rozpoczął na ziemi swoich 

rodziców budowę Katolickiego Ośrodka dla Głuchonie-

mych. Ośrodek został zaprojektowany jako kompleks 

trzech budynków: jeden dla stałego pobytu niesłyszących 

ludzi chorych, samotnych i starszych, drugi dla rodzin głu-

choniemych przebywających okresowo na rekolekcjach,  

a trzeci, informacyjny, kongresowy, na konferencje osób 

niesłyszących z całej Polski. 

Ksiądz Czesław Wala został odznaczony Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku 

uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.    

Zmarł w Rudniku nad Sanem 31 maja 2020 roku.
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Czesław  
Wala

Urodził się 23 października 1936 roku w Rudniku nad Sanem, miasteczku z dużymi tradycjami patriotycz-

nymi. Ukończył seminarium duchowne w Sandomierzu i 7 czerwca 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 

Po święceniach pracował w parafii Sławno koło Opoczna, gdzie stworzył teatr parafialny, skupiając wokół 

siebie młodzież i starszych. Spotkał się za to z pierwszymi szykanami ze strony Służby Bezpieczeństwa; wy-

toczono mu nawet proces sądowy, przerwany później wobec całkowitego poparcia dla księdza ze strony miej-

scowej społeczności. W czerwcu 1967 roku rozpoczął posługę wikarego w parafii w Krynkach koło Starachowic. 

Musiał tam pokonać wiele trudności, zmierzyć się z dużymi odległościami i niezbyt przychylnie nastawionymi 

parafianami. W oddalonej o 9 kilometrów od Krynek wsi Kałków chciał zbudować kaplicę, lecz miejscowa 

ludność nie poparła tego pomysłu. Niechęć do Kościoła była, zdawało się, powszechna. We wsi spotkał się  

z ubóstwem i ze skutkami wojny, zwrócił się więc ku ludziom biednym, ułomnym. Od 1967 roku jest dusz-

pasterzem osób niepełnosprawnych i w tym celu nauczył się języka migowego. Zaczął tworzyć duszpasterstwa 

głuchoniemych. Odwiedzał chorych, których w miarę możliwości wspierał materialnie. W samych Krynkach 

organizował dziewczęcą scholę i młodzieżowy zespół teatralny. W każdą środę szedł pieszo lub jechał rowerem 

do Kałkowa, aby uczyć dzieci, które ze względu na odległość nie mogły uczęszczać na katechezę. Pierwsze 

lekcje odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Niebawem mieszkańcy ujrzeli w osobie księdza nie tylko 

nauczyciela, ale i przyjaciela. Jego autorytet rósł. W szopie przy drodze do Kałkowa powstała pierwsza kaplica. 

W grudniu 1981 roku ksiądz Wala zamieszkał w Kałkowie  Władze komunistyczne coraz uważ-

niej przyglądały się nowemu księdzu, który stał się regularnym przymusowym gościem tam-

tejszej Służby Bezpieczeństwa, jednak ani nie dał się zastraszyć, ani nie uległ indoktrynacji. 

Po 13 grudnia 1981 organizował w soboty czuwania modlitewne (trwające do dnia dzisiej-

szego) w intencji Ojczyzny dla członków zdelegalizowanej „Solidarności”. Na plebanii ukrywał 

też działaczy „Solidarności”. Mimo szykan i przeszkód ze strony władz nadal realizował swoje 

zamierzenia i w 1983 roku rozpoczął budowę kościoła. Od księdza Eugeniusza Makulskiego 

(pochodzącego z Kotarszyna, leżącego w pobliżu Kałkowa), kustosza Sanktuarium w Licheniu, 

otrzymał kopię obrazu Matki Boskiej Licheńskiej dla kościoła w Kałkowie-Godowie. 

Przed końcem ubiegłego stulecia powstało Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Święto-

krzyskiej, wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie narodu polskiego od ateizmu  

Ten święty, pokorny kapłan posiadł piękny dar 

rozumienia ojczystej historii i łączenia jej sensu  

z Chrystusem. Nie przypisywał sobie żadnych zasług,  

a jedynie podkreślał swoją gotowość służenia innym  

w dziele Bożym. W dzisiejszych czasach, kiedy potrzeba 

przede wszystkim świadków wiary, należy wydobyć  

i pokazać kapłanów, którzy idą „bez obawy, aby służyć”.

Ksiądz Czesław Wala odbiera 
Nagrodę z rąk prezesa IPN  
Janusza Kurtyki  

Ksiądz Czesław Wala w sanktuarium  
w Kałkowie-Godowie 

Ksiądz Czesław Wala podczas 
uroczystości wręczenia nagród
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Instytut Literacki w Paryżu w 1962 roku rozpoczął wydawanie „Zeszytów Historycznych”, w których – zgod-

nie z zamierzeniem ich twórcy Jerzego Giedroycia – bez cenzury opisywano dzieje Polski w XX wieku, wyrażano 

myśli i publikowano badania naukowe. Skromne w założeniu (początkowo jako półrocznik, od 1973 jako 

kwartalnik), okazało się trwałym i niezwykle ważnym pismem, skupiającym wielu wybitnych badaczy i pub-

licystów emigracyjnych (takich jak Józef Garliński, Zbigniew S. Siemaszko, Piotr Wandycz, Tadeusz Wyrwa)  

i krajowych (m.in. Grzegorz Mazur, Andrzej Paczkowski). 

Jerzy Giedroyc był wieloletnim redaktorem „Zeszytów Historycznych”, pełnił tę funkcję do śmierci 

w 2000 roku w Maisons-Laffitte. Jego obowiązki przejęła Zofia Hertz, a następnie Jacek Kraw-

czyk. W okresie PRL niektórzy autorzy krajowi mieli możliwość publikowania w „Zeszytach His-

torycznych” pod pseudonimami. Po 1980 roku pismo było przedrukowywane w kraju poza 

zasięgiem cenzury. Nakładem Oficyny Wydawniczej Pomost w połowie lat dziewięćdziesiątych 

ukazała się w Polsce reedycja pierwszych stu numerów pisma. W ostatnich latach istnienia  

„Zeszyty Historyczne” poświęcały coraz więcej uwagi badaniom okresu po II wojnie światowej, 

a także relacji między państwami Europy Zachodniej a PRL i całym blokiem sowieckim.  

Nie rezygnując z publikowania materiałów odnoszących się do okresu międzywojennego, wojny 

światowej czy dziejów emigracji powojennej, „Zeszyty Historyczne” były ważnym uczestnikiem 

debaty o dziejach najnowszych w Polsce, metodach stosowanych przez władze komunistyczne 

do infiltracji środowisk niepodległościowych, dylematach polskich środowisk w obliczu przemian 

dokonujących się przez cały powojenny okres w Polsce. Kolejne numery „Zeszytów Historycz-

nych” były regularnie publikowane przez warszawskie Towarzystwo Opieki nad Archiwum  

Instytutu Literackiego w Paryżu.  

W 2009 roku zespół redakcyjny „Zeszytów Historycznych” został uhonorowany Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”. W czerwcu 2010 roku ukazał się 171, a zarazem ostatni numer „Zeszytów 

Historycznych”. 

Zespół redakcyjny 
„Zeszytów  
Historycznych”

Publikowano w nich dokumenty, 

wspomnienia, pamiętniki i opracowania 

poświęcone najnowszej historii Polski, 

pozbawione ingerencji cenzury obowiązującej 

w PRL. „»Zeszyty Historyczne« spełniły swą 

rolę i mamy nadzieję, że nie zaistnieje nigdy 

więcej sytuacja, w której znów trzeba będzie 

na emigracji szukać przestrzeni wolności do 

badań i publikacji” – napisał Henryk Giedroyc 

przed ukazaniem się ostatniego numeru 

kwartalnika.

Jerzy Giedroyc, dyrektor Instytutu 
Literackiego w Paryżu, w swojej 
pracowni w Maison Laffitte 

Jacek Krawczyk, redaktor naczelny „Zeszytów 
Historycznych”, oraz prezes IPN Janusz Kurtyka 
podczas uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej” 



2 0 1 0

Tadeusz Isakowicz-Zaleski  
 

Komitet Katyński 
 

Janusz Kurtyka 
 

 Jan Łopuski 
 

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki 
 

Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej

Nagroda 

KUSTOSZ 

PAMIĘCI 

NARODOWEJ



95Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski

w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich. Napisał książkę Przemilczane ludobójstwo na Kresach. 

Wydał również kilka tomów poetyckich, m.in. Wiersze.  

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski za działalność opozycyjną został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 2007 roku został laureatem Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich 

im. Pawła Włodkowica, a w 2010 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. Przyznano 

mu także Krzyż Wolności i Solidarności oraz w 2019 roku Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 
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Tadeusz  
Isakowicz-Zaleski

Syn Teresy z ormiańskiej rodziny Isakowiczów, osiadłej na Kresach Wschodnich, nauczycielki, oraz Jana Za-

leskiego, urodzonego w Monasterzyskach (województwo tarnopolskie), językoznawcy, przyszedł na świat  

7 września 1956 roku w Krakowie. W 1975 roku Tadeusz Isakowicz-Zaleski wstąpił do seminarium duchow-

nego, które ukończył po przymusowej dwuletniej przerwie na odbycie służby wojskowej. W 1983 roku przyjął 

święcenia kapłańskie. Jest księdzem katolickim obrządków ormiańskiego i łacińskiego.  

W czasie studiów był związany z opozycją demokratyczną, m.in. Studenckim Komitetem Solidarności, a na-

stępnie z podziemną „Solidarnością”. Kolportował wśród duchownych pisma drugiego obiegu, współredagował 

„Krzyż Nowohucki” (jako Jacek Partyka). Działał w prowadzonym przez ks. Kazimierza Jancarza Duszpaster-

stwie Ludzi Pracy w Nowej Hucie-Mistrzejowicach. W 1985 roku został dwukrotnie pobity 

przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (powstał o tym film dokumentalny Macieja 

Gawlikowskiego Zastraszyć księdza). W 1988 roku został kapelanem strajku w Hucie  

im. Lenina. Angażował się też w działalność dobroczynną i pomoc niepełnosprawnym.  

W 1987 roku był współzałożycielem Fundacji im. Brata Alberta, zajmującej się osobami 

upośledzonymi umysłowo, prowadzącej schronisko w podkrakowskich Radwanowicach. 

Dziś w jej ramach działają 32 ośrodki terapeutyczne w całej Polsce, sprawujące opiekę 

nad ponad 1200 osobami. Od lat dziewięćdziesiątych ksiądz Isakowicz-Zaleski jest uczest-

nikiem i organizatorem konwojów humanitarnych do krajów byłej Jugosławii, Czeczenii, 

Albanii, na Ukrainę. Od 2000 roku jest duszpasterzem środowiska polskich Ormian  

w Krakowie, w latach 2009–2017 był proboszczem parafii ormiańskokatolickiej w Gliwi-

cach, obejmującej południową Polskę.  

Jest autorem głośnej książki Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakow-

skiej, za którą w 2007 roku otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza, oraz 

autobiografii Moje życie nielegalne. Wydał szereg publikacji dotyczących dziejów Kościoła ormiańskiego, m.in. 

Arcybiskup ormiański Izaak Mikołaj Isakowicz „Złotousty”: duszpasterz, społecznik i patriota 1824–1901  

i Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia 

ormiańskiego w Polsce w latach 1750–2000. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest ludobójstwo 

dokonane przez rząd turecki w 1915 roku na Ormianach oraz ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA  

W PRL działacz opozycji antykomunistycznej, kapelan 

podziemnej „Solidarności”. Opiekun niepełnosprawnych – 

prezes Fundacji im. Brata Alberta. Historyk Kościoła, zwolennik 

lustracji duchownych; publicysta, rzecznik upamiętnienia ofiar 

i potępienia sprawców ludobójstwa dokonanego na Kresach 

Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”
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skiej, zginął wiele lat później w Rosji pod kołami tira. Skradziony pomnik, który w 1989 roku podrzucono na 

Cmentarz Powązkowski (dawny wojskowy), stanął na pierwotnym miejscu dopiero 8 września 1995 roku. 

W latach osiemdziesiątych osoby związane z Komitetem Katyńskim publikowały w drugim obiegu opracowania 

dotyczące Katynia, organizowały w konspiracji wykłady, wieszały plakaty informujące o zamawianych w ko-

ściołach rzymskokatolickich mszach za ofiary zbrodni katyńskiej, brały udział w demonstracjach. 

W 1989 roku zarejestrowano oficjalnie Komitet Pamięci Katynia, na przewodniczącego wybrano Stefana Me-

laka, wiceprzewodniczącymi zostali Hanna Staszkowska i Zbigniew Kędzierski. Obecnie organizacja nosi nazwę 

Stowarzyszenie Komitet Pamięci Katynia – Komitet Katyński. Członkowie nadal prowadzą akcje przypomina-

jące społeczeństwu o zbrodni katyńskiej i odpowiedzialności Rosji za tę zbrodnię. Podejmują liczne inicjatywy, 

m.in. kolejne upamiętnienia ofiar poprzez tablice pamiątkowe, krzyże w miejscach straceń, domagają się ujaw-

nienia pełnej prawdy o Katyniu, uznania zgładzenia polskich oficerów za zbrodnię ludobójstwa, przekazania 

Polsce dokumentów z archiwów rosyjskich, pośmiertnego awansowania zamordowanych oficerów. 

Komitet Katyński uhonorowano w 2010 roku Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 
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Komitet  
Katyński

Komitet Katyński powstał 13 września 1979 roku podczas zebrania na plebanii kościoła św. Wacława na war-

szawskim Gocławku z inicjatywy byłego kapelana AK ks. Wacława Karłowicza (1907–2007), braci Stefana, 

Andrzeja, Arkadiusza i Sławomira Melaków, Jana Wasia i ks. Antoniego Czajkowskiego. Deklarację założycielską 

podpisało 19 osób, pełnego poparcia Komitetowi udzielił biskup Władysław Miziołek. Komitet nosił wówczas 

nazwę Konspiracyjnego Komitetu Katyńskiego. Przewodniczącym został Stefan Melak (ur. 1946), który stał 

na czele organizacji aż do tragicznej śmierci w katastrofie samolotu z prezydentem RP na pokładzie, lecącego 

10 kwietnia 2010 roku na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).  

W okresie legalnej „Solidarności” w latach 1980–1981 członkowie Komitetu Katyńskiego intensywnie działali 

na rzecz przywrócenia pamięci o Katyniu. Stefan Melak na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidar-

ność” zorganizował  spotkanie ze 150 dziennikarzami i rozpowszechniał prawdę o Katyniu wśród delegatów. 

Podjęto również inicjatywę budowy pomnika Ofiar Katyńskich na wojskowych Powązkach w Warszawie,  

w tzw. Dolince Katyńskiej. W tym miejscu już od 1974 roku odbywały się co roku uroczystości 

religijno-patriotyczne, organizowane przez Krąg Pamięci Narodowej, z udziałem m.in. ks. Wac-

ława Karłowicza i Stefana Melaka. W Dolince Katyńskiej 31 lipca 1981 roku stanął potężny gra-

nitowy pomnik, wykonany w tajemnicy w garażu Arkadiusza Melaka. Był to pierwszy w Polsce 

pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Przed ogłoszeniem aktu erekcyjnego (podpisały go 22 osoby) 

SB ostrzegła Stefana Melaka o nielegalności tych działań. Już następnej nocy pomnik został skra-

dziony przez „nieznanych sprawców”. W reakcji na kradzież pomnika zawiązał się kilkudziesię-

cioosobowy jawny Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej, stawiając 

sobie za cel wzniesienie nowego pomnika w miejsce ukradzionego. OKBPOZK, do którego na-

leżały m.in. osoby działające w Komitecie Katyńskim, zyskał siedzibę w gmachu Regionu Ma-

zowsze NSZZ „Solidarność”, w pokoju Seweryna Jaworskiego. W Dolince Katyńskiej 6 grudnia 

1981 roku wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny pomnika katyńskiego, ale jego budowę 

uniemożliwiło wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano wiele osób działających na rzecz prawdy o Ka-

tyniu, m.in. braci Melaków. Stefan Krzemiński, który transportował pomnik do Dolinki Katyń-

Komitet upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej 

oraz pielęgnuje pamięć o Polakach 

pomordowanych na Wschodzie, przekazuje 

prawdę o mordzie dokonanym przez NKWD  

na polskich oficerach wiosną 1940 roku. 

Przedstawiciele Komitetu 
Katyńskiego z Andrzejem Melakiem 
(bratem śp. Stefana Melaka) na czele 
odbierają Nagrodę

Członkowie Komitetu Katyńskiego 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej” 
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Uważał komunizm „za skrajnie zbrodniczą 

ideologię, o konsekwencjach podobnych do 

nazizmu. Temu przekonaniu był wierny, miał 

na nie tyle dowodów dzięki swojej wiedzy his-

torycznej”. Niewyobrażalne było dla niego to, 

że jego studenci nie czytali Trylogii Sienkie-

wicza, sam znał ją prawie na pamięć i uważał 

za lekturę obowiązkową dla każdego Polaka. 

Laureat m.in. Nagrody im. Adama Heymow-

skiego, Nagrody im. Joachima Lelewela. Od-

znaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 

Orderu Odrodzenia Polski.  

Janusz Kurtyka zginął 10 kwietnia 2010 roku 

w katastrofie samolotu prezydenckiego  

w Smoleńsku, w drodze na uroczystości upa-

miętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. 

Pośmiertnie, w czerwcu 2010 roku uhonoro-

wano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodo-

wej”. Został odznaczony także Krzyżem Wiel- 

kim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Res-

tituta) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
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Janusz  
Kurtyka

Syn Stanisława i Stanisławy z domu Jasek, urodził się 13 sierpnia 1960 roku w Krakowie. Ukończył studia 

historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1979 roku działał w opozycji demokratycznej w Krakowie, 

był m.in. współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Instytucie Historii UJ i członkiem Komitetu 

Założycielskiego NZS UJ, wykładowcą podziemnego Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Pracował 

w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, był członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii PAN. Prze-

wodniczył Kołu NSZZ „Solidarność” krakowskich placówek Instytutu Historii PAN. Należał m.in. do Polskiego 

Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Polskiego Towarzystwa Heraldycz-

nego. Został również Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie 

„Wolność i Niezawisłość”. W latach 2000–2005 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Oddziału IPN w 

Krakowie. 

Jest autorem ok. 140 publikacji naukowych z zakresu historii Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej oraz 

historii oporu antykomunistycznego w Polsce po 1944 roku, w tym książek: Generał Leopold Okulicki „Nie-

dźwiadek” 1898–1946, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Laty-

fundium tęczyńskie. Dobra i właściciele XIV–XVII w., Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka 

i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, współautorem wielu opra-

cowań zbiorowych. Był współpracownikiem Polskiego Słownika Biograficz-

nego, współautorem Słownika historyczno-geograficznego województwa 

krakowskiego w średniowieczu, a od 1994 roku redaktorem naczelnym „Ze-

szytów Historycznych WiN”. Przewodniczył Komitetowi Redakcyjnemu serii 

„Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny”, 

był członkiem redakcji czasopisma naukowego IPN „Aparat Represji w Polsce 

Ludowej 1944–1989”. 

Po złożeniu ślubowania 29 grudnia 2005 roku dr hab. Janusz Kurtyka roz-

począł sprawowanie funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W dużej 

mierze ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2011 

roku było jego zasługą, a celem jego działań – wolna i suwerenna Polska. 

Swoim podwładnym często powtarzał: „Zachowujmy się jak wolni ludzie”. 

Jego misją stało się przywracanie Polakom pamięci historycznej  

i budzenie narodu do wielkości. I może nikt nie przysłużył się 

bardziej niż on przywróceniu tej pamięci Niezłomnym Żołnierzom 

Wyklętym. W ostatnim swym wstępie do książki Zbrodnia 

Katyńska – tuż przed śmiercią w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku 

– napisał: „Służba Ojczyźnie ma niekiedy swoją wielką cenę,  

zaś obowiązkiem państwa jest pamiętać o tych, którzy w imię  

tej służby oddali życie”. Żył, jakby Powstanie Warszawskie 

zwyciężyło, i do takiej postawy zachęcał.

Zuzanna Kurtyka, wdowa po  
śp. Januszu Kurtyce, z synami 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody „Kustosz Pamięci  
Narodo wej”. 

Janusz Kurtyka i ówczesny premier 
Jarosław Kaczyński w czasie 
prezentacji wydanej przez IPN 
książki Aparat bezpieczeństwa  
w Polsce, 21 lutego 2007 r.
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Rezultatem rozważań prof. Łopuskiego nad 

postawami społeczeństwa polskiego w okresie 

Polski Ludowej, własnych bogatych doświad-

czeń oraz wykorzystania m.in. dokumentacji 

zgromadzonej przez IPN na swój temat był 

tom wspomnień Pozostać sobą w Polsce Lu-

dowej. Życie w cieniu podejrzeń. Książka ta 

daje świadectwo o życiu prawnika, uczonego 

i nauczyciela akademickiego w warunkach 

komunizmu. Wydał także Opowiadania wo-

jenne. W niemieckich i sowieckich kleszczach. 

Na uwagę zasługuje jeszcze inny przejaw 

działalności profesora – jego spotkania z ucz-

niami szkół podstawowych i średnich oraz 

młodzieżą akademicką Rzeszowa. W latach 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubieg-

łego wieku wielokrotnie korzystał z zaproszeń 

nauczycieli, by przekazywać młodym Pola-

kom swe przeżycia i przemyślenia dotyczące  

wydarzeń sprzed półwiecza. Podtrzymywał 

również kontakty ze środowiskami komba- 

tanckimi, współpracował z Instytutem Pa-

mięci Narodowej. 

Profesor Jan Łopuski za czyny bojowe w cza-

sie wojny został odznaczony Krzyżem Srebr-

nym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem 

Walecznych. Za wybitne zasługi w działalno-

ści na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej 

Polskiej przyznano mu Krzyż Kawalerski Or-

deru Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). 

W 2010 roku uhonorowano go Nagrodą „Kus- 

tosz Pamięci Narodowej”. Zmarł 10 wrześ- 

nia 2019 roku w Gdyni, w wieku 102 lat.
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Jan  
Łopuski

Urodził się 3 stycznia 1917 roku w Strzegocicach koło Dębicy. W 1939 roku ukończył prawo na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. We wrześniu 1939 roku walczył jako ułan ochotnik w 24 Dywizji Piechoty, działał w konspiracji, 

został oficerem broni Obwodu AK Dębica, a od maja 1944 roku oficerem broni Inspektoratu AK Rzeszów. 

Aresztowano go i w 1945 roku wywieziono do Związku Sowieckiego, gdzie przez kilka miesięcy był więziony 

w łagrach w Stalinogorsku. Po zwolnieniu i powrocie do Polski wyjechał nielegalnie na Zachód. Służył w 3 Dy- 

wizji Strzelców Karpackich we Włoszech. W 1947 roku powrócił do kraju. Pracował w Gdyni, a następnie  

w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie był m.in. dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. 

Profesor Łopuski był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa morskiego. Jest autorem ponad 200 publikacji 

z zakresu prawa oraz licznych opracowań historycznych. Zasłynął w środowisku naukowym jako wielki pat-

riota, gorący orędownik historii Polski i inicjator działań na rzecz przywracania pamięci o martyrologii narodu 

polskiego. W 1987 roku był jednym z założycieli Duszpasterstwa Kombatantów Armii Krajowej. 

To on, jako jeden z pierwszych, publicznie upomniał się o przywrócenie pamięci i należną cześć dla pułkownika 

Łukasza Cieplińskiego, w czasie wojny Inspektora ZWZ-AK Rzeszów, a po wojnie prezesa IV Zarządu Głównego 

Zrzeszenia WiN, na którym 1 marca 1951 roku dokonano sądowego morderstwa na podstawie wyroku Woj-

skowego Sądu Rejonowego w Warszawie. 

W swoich wystąpieniach na sesjach naukowych i w wykładach 

otwartych prof. Łopuski podejmował temat Polskiego Państwa Pod-

ziemnego oraz powojennego podziemia antykomunistycznego, za-

równo w aspekcie historii i dokumentacji, jak i funkcjonowania tego 

okresu dziejów w świadomości społecznej, poddanej w PRL ideo-

logicznej obróbce. Najważniejszym wkładem profesora w odkłamy-

wanie historii najnowszej jest pozycja Losy Armii Krajowej na 

Rzeszowszczyźnie (sierpień – grudzień 1944). Wspomnienia i do-

kumenty. W książce połączona została forma osobistych wspomnień 

z publikacją oryginalnych tekstów rozkazów i meldunków akow-

skich oraz analizą pierwszych „umów” PKWN z ZSRS czy „aktów 

prawnych” przez ten Komitet wydanych.  

Żołnierz i kronikarz Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, 

popularyzator niezakłamanej wiedzy o Polskim Państwie 

Podziemnym. Profesor prawa, wybitny znawca prawa morskiego, 

nauczyciel akademicki.

Dyrektor gdańskiego oddziału IPN 
Mirosław Golon przekazuje Nagrodę 
Janowi Łopuskiemu

 Przedstawiciele oddziałów IPN, 
wnioskodawcy przyznania  
Nagrody Janowi Łopuskiemu –  
Grzegorz Berendt (Gdańsk),  
Ewa Leniart (Rzeszów), podczas 
uroczystości wręczenia nagród



103Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki

Do najcenniejszych eksponatów-relikwii należy z pewnością sutanna, w której kapłan został zamordowany. 

Miejsce to jest doskonałym przykładem bezinteresownego zaangażowania wielu osób w działalność na rzecz 

upamiętnienia jednej z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski oraz wydarzeń z nią związanych. 

Ukazanie życia i działalności oraz męczeńskiej śmierci ks. Jerzego przybliża nas do zrozumienia czasów reżimu 

komunistycznego, metod i mechanizmów jego działania, ale także sprzeciwu wobec zła, nadziei i dziedzictwa 

„Solidarności”. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego 6 czerwca 2010 roku. Ksiądz 

Zygmunt Malacki zmarł 7 sierpnia 2010 roku. 

W 2010 roku Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki zostało uhonorowane Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 
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Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki mieści się na terenie parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na war-

szawskim Żoliborzu. To tu od maja 1980 roku pełnił swoją duszpasterską posługę ksiądz Jerzy Popiełuszko, 

zamordowany w październiku 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Tutaj też odbył się 

uroczysty pogrzeb i pochówek męczennika, a do jego grobu pielgrzymują rzesze ludzi. Dotychczas naliczono 

ich ponad 18 milionów. Wśród nich były głowy państw, hierarchowie Kościoła, działacze polityczni i społeczni, 

artyści, ludzie pracy.  

Muzeum zostało otwarte 16 października 2004 roku, w 20. rocznicę śmierci księ-

dza Jerzego, w podziemiach kościoła św. Stanisława. Do marca 2010 roku od-

wiedziło je prawie 400 tysięcy osób. Wśród tych, którzy przyczynili się do 

powstania tego wyjątkowego miejsca pamięci i jego obecnego kształtu, wymienić 

należy ks. prałata Zygmunta Malackiego, od 1998 roku proboszcza parafii, au-

tora m.in. książek Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki – u grobu Sługi 

Bożego ks. Jerzego Popiełuszki (1999), Sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko 

(2002), animatora współpracy z organizacjami, urzędami państwowymi, samo-

rządem Warszawy i Żoliborza, a także z Instytutem Pamięci Narodowej. Dążył 

on do tego, aby na różne sposoby – poprzez wystawy, konferencje naukowe, po-

pularne odczyty – utrwalać pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce. Ważną rolę w two-

rzeniu tego miejsca odegrali także Grzegorz Pfeifer, Ewa Anna Zając i dr Jacek 

Kwiatkowski. Muzeum powstało dzięki zaangażowaniu wielu innych osób,  

m.in. Katarzyny Soborak z działającego przy parafii Archiwum Sługi Bożego 

księdza Jerzego Popiełuszki. 

Muzeum jest bardzo ważną instytucją edukacyjną, w której zwłaszcza młodzi 

Polacy mogą poznawać prawdę o PRL-u i ludziach, którym cały naród zawdzię-

cza wolność. Jest nowoczesną formą prezentacji życia i posługi ks. Jerzego.  

W zbiorach zgromadzono wiele pamiątek związanych z jego życiem, pracą dusz-

pasterską oraz męczeńską śmiercią. Można tam obejrzeć kołyskę z czasów dzie-

ciństwa, przedmioty codziennego użytku, a także liczne pamiątkowe fotografie. 

Muzeum  
ks. Jerzego  
Popiełuszki

„Są wydarzenia i osoby, których zapomnieć nie można. Do takich 

osób należy błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, a wydarzeń – Jego 

męczeńska śmierć. Przesłaniem Jego życia były słowa: »zło dobrem 

zwyciężaj«. Zło zawsze jest niszczące, a szczególnie gdy polega na 

przemocy człowieka nad człowiekiem i systemu nad 

społeczeństwem. Wspominając ks. Jerzego Popiełuszkę, a także Jego 

męczeńską śmierć, pragniemy ukazać sobie i innym, Polsce i światu, 

że prawda, sprawiedliwość, wolność i miłość są wartościami 

niezniszczalnymi oraz stanowią o godności, wielkości każdego 

człowieka i społeczeństwa”.

Wejście do Muzeum ks. Jerzego 
Popiełuszki

Ksiądz prałat Zdzisław Malacki  
z przedstawicielami Muzeum –  
Ewą Zając i Grzegorzem Pfeiferem – 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”
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budowy cmentarzy oraz organizacji uroczys-

tości otwarcia i poświęcenia cmentarzy w Ka-

tyniu, Charkowie i Miednoje w 2000 roku. 

Opracowywał regesty akt śledczych śledztwa 

katyńskiego, przekazanych do Ministerstwa 

Sprawiedliwości, IPN i Muzeum Katyńskiego. 

Wspierał wydanie przez Naczelną Dyrekcję 

Archiwów Państwowych czterech tomów do-

kumentów: Katyń – dokumenty zbrodni oraz 

budowę pomnika Polakom Poległym i Pomor-

dowanym na Wschodzie po 17 września 1939 

roku, kaplicy Katyńskiej w katedrze polowej 

w Warszawie, a także starania o Muzeum Ka-

tyńskie, powstałe przy Muzeum Wojska Pol-

skiego. NKHBZK i PFK przez cały czas swej 

działalności współpracowały ze Stowarzysze-

niami Rodzin Katyńskich z całej Polski, Mi-

nisterstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem 

Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Na-

rodowej, Radą Ochrony Pamięci Walki i Mę-

czeństwa, Ministerstwem Obrony Narodowej, 

Rosyjskim Memoriałem i Narodowym Cen-

trum Kultury. 

Niezależny Komitet Historyczny Badania 

Zbrodni Katyńskiej za swą działalność otrzy-

mał Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej” 

w 2010 roku.
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Powstał w październiku 1989 roku, zaś w 1990 roku zarejestrowano Polską Fundację Katyńską. Obie instytucje 

podjęły naukowe badania nad zbrodnią katyńską i starania o godne upamiętnienie jej ofiar. Skład osobowy 

obydwu zespołów w dużym stopniu pokrywał się, dzięki czemu ich współpraca była bardzo ścisła.  

Jednym z członków założycieli Komitetu była dr Bożena Mamontowicz-Łojek (ur. 1937) – historyk teatru, 

prezes Zarządu PFK, sekretarz NKHBZK, niestrudzony badacz i popularyzator sprawy katyńskiej. Zginęła  

w katastrofie lotniczej samolotu prezydenckiego w drodze na uroczystości katyńskie 10 kwietnia 2010 roku. 

Wraz z nią Komitet zakładali: prof. Mieczysław Nieduszyński, mec. Jan Olszewski, ks. Zdzisław Peszkowski – 

ocalały jeniec obozu w Kozielsku, dr Marek Tarczyński – historyk wojskowości, prof. Jacek Trznadel – historyk 

literatury, inż. Jędrzej Tucholski – syn Tadeusza Tucholskiego zamordowanego w Katyniu, Adam Macedoński  

i red. Wojciech Ziembiński – działacz niepodległościowy. W NKHBZK od początku działa także historyk  

i dziennikarz Stanisław M. Jankowski (ur. 1945), autor książek o Armii Krajowej, gen. Leopoldzie Okulickim, 

emisariuszu Janie Karskim, popularyzator problematyki katyńskiej, m.in. współautor z Ryszardem Kotarbą 

pracy Literaci a sprawa katyńska – 1945. Honorowe członkostwo Komitetu przyjęły wybitne osobistości zwią-

zane ze sprawą zbrodni katyńskiej: Józef Czapski – jeniec obozu w Starobielsku, autor pierwszej listy ofiar 

zbrodni katyńskiej i książki Na nieludzkiej ziemi, Gustaw Herling-Grudziński – jeniec obozów sowieckich, 

ksiądz prof. Leon Musielak – ocalały jeniec obozu w Kozielsku, prof. Stanisław Swianiewicz – jeniec obozu  

w Kozielsku, który jako jeden z pierwszych dał świadectwo zbrodni, i prof. Janusz K. Zawodny – autor pierwszej 

książki o Katyniu w języku angielskim Death in the Forest, uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodo-

wej” w 2003 roku. 

Niezależny Komitet Historyczny przygotowuje m.in. naukowe sesje katyńskie na Zamku Królewskim w War-

szawie oraz wydaje „Zeszyty Katyńskie”, roczniki obejmujące tematykę związaną z Katyniem w aspekcie his-

torii, prawa, archeologii, etyki itp. Opracował kilkadziesiąt odezw, listów otwartych i apeli dotyczących zbrodni 

katyńskiej, kierowanych do władz polskich i rosyjskich. Współpracował przy organizacji wystaw katyńskich. 

Udzielał pomocy merytorycznej w przygotowaniu materiałów do konkursu na cmentarze katyńskie w Katyniu, 

Miednoje i Charkowie, uczestniczył w jury tego konkursu. Powołał zespoły autorskie, które opracowały in-

skrypcje nagrobne na cmentarze w Katyniu, Miednoje i Charkowie oraz księgi cmentarne dla tych cmentarzy. 

Brał udział w pracach Organizacyjnego Komitetu Katyńskiego przy Urzędzie Rady Ministrów, dotyczących 

Niezależny Komitet  
Historyczny Badania 
Zbrodni Katyńskiej

Niezależny Komitet Historyczny we 

współpracy z Polską Fundacją Katyńską 

prowadzi pracę badawczą i działalność 

poświęconą ujawnianiu prawdy o zbrodni 

katyńskiej, publikuje „Zeszyty Katyńskie”  

z materiałami źródłowymi i artykułami 

naukowymi. 

Przedstawicielki Niezależnego 
Komitetu Historycznego Badania 
Zbrodni Katyńskiej Karolina 
Tarczyńska-Zaborowska i Felicja 
Prochaska podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”  

Jacek Trznadel, Jędrzej Tucholski  
i Bożena Mamontowicz-Łojek – 
współzałożyciele Komitetu
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Ewa Siemaszko i Władysław Siemaszko 
 

Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek”  
w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 roku 
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Jest pomysłodawcą i wydawcą albumów o sta- 

nie wojennym, m.in. Wojna z Narodem, Idą 

pancry na Wujek, A okazało się, że Lubin!  

31 sierpnia – 2 września 1982: pacyfikacja 

miasta, członkiem redakcji i współautorem 

kilkudziesięciu haseł kompendium Encyklo-

pedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–

1989. W ramach projektu edukacyjnego IPN 

„Rok Kultury Niezależnej” zorganizował kon-

cert „Droga do wolności”, podczas którego 

znani artyści przypomnieli piosenki z czasów 

walki opozycji z reżimem komunistycznym  

i z okresu stanu wojennego.  

W 1995 roku był współzałożycielem, a w la-

tach 2000–2006 przewodniczącym Komitetu 

Polska–Czeczenia. Organizował wystawę „Cze- 

czenia, ostateczne rozwiązanie” oraz koncerty 

i manifestacje przeciw wojnie w Czeczenii. Od 

2008 roku jest prezesem stowarzyszenia  

Polsko–Czeczeński Ośrodek Dokumentacyjno- 

-Informacyjny Iczkeria, w latach 2008–2010 

był społecznym doradcą ds. uchodźców cze-

czeńskich Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Od 2014 roku zasiada w Komitecie Honoro-

wym Fundacji „Łączka”. 

Adam Borowski został odznaczony m.in. Krzy- 

żem Komandorskim Orderu Odrodzenia  

Polski (Polonia Restituta). W 2011 roku uho-

norowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Na-

rodowej”.
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Adam  
Borowski

Urodził się 21 lipca 1955 roku w Warszawie. Od 1979 studiował zaocznie na Wydziale Historycznym Uni-

wersytetu Warszawskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku został relegowany. Od 

września 1980 roku był członkiem NSZZ „Solidarność”, pracował społecznie w Komisji Interwencji i Mediacji 

„S” Regionu Mazowsze. W Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych przewodniczył Komisji Zakłado-

wej, w dniach 14–15 grudnia 1981 roku zorganizował strajk. Po rozwiązaniu zakładu ukrywał się. Organizował 

podziemne struktury Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”. W 1982 roku współorgani-

zował niezależny pochód pierwszomajowy, uczestniczył w akcji uwolnienia postrzelonego przez MO Jana Na-

rożniaka ze szpitala przy ul. Banacha w Warszawie. Został aresztowany 10 lipca 1982 roku i skazany przez 

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3,5 roku więzienia; w lipcu 1984 roku został zwolniony warun-

kowo. Był współzałożycielem Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers, które opublikowało m.in. Historię 

świata Paula Johnsona i Pseudonim Łupaszka Dariusza Fikusa. W 1985 roku został członkiem podziemnej 

Solidarności Walczącej, zorganizował jej oddział w Warszawie, założył wydawnictwo Prawy Margines, w latach 

1987–1989 wydawał pismo „Horyzont”. 

W lipcu 1989 roku założył (razem z żoną Mirosławą Łątkowską) Oficynę Wy-

dawniczą Volumen, która opublikowała wiele książek z zakresu historii Polski, 

m.in: Łupaszka, Młot, Huzar. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK w la-

tach 1944–1952 i Białostocki Okręg AK-AKO (VII 1944 – VIII 1945) Kazimie-

rza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego; Wileński Okręg AK 1944–1956 

Piotra Niwińskiego; Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne 

po 1944 roku (album, w którym po raz pierwszy zaprezentowano kilkaset zdjęć 

żołnierzy podziemia); Solidarność. XX lat historii; Droga do niepodległości. 

Solidarność 1980–2005. Jest autorem wystaw: o Żołnierzach Wyklętych (pre-

zentowana w Sejmie RP w 1999 roku i do dziś w wielu miejscach Polski), „So-

lidarność. XX lat historii” (prezentowana w Hanowerze i Frankfurcie), 

„Solidarność. Droga do niepodległości”. W 2001 roku był współzałożycielem 

Fundacji „Pamiętamy”, która buduje pomniki bohaterom konspiracji niepo-

dległościowej. 

„Dla mnie działalność, którą prowadziliśmy, nie miała 

tylko charakteru walki o prawa pracownicze, ale przede 

wszystkim walki o wolną Polskę, tak jak wcześniej polscy 

żołnierze walczyli podczas II wojny światowej  

i po niej – z bronią w ręku. Uważaliśmy, że »Solidarność« 

jest etapem drogi do niepodległości kraju”.

Adam Borowski podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Na rodowej”
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W 1979 roku Macedoński założył w Krakowie Chrześcijańską Wspólnotę Ludzi Pracy. Był pomysłodawcą, wy-

dawcą i redaktorem niezależnego pisma „Krzyż Nowohucki” we współpracy z Franciszkiem Grabczykiem, 

Janem Franczykiem, Henrykiem Pachem, Wojciechem Sukiennikiem, ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. 

Był wielokrotnie przesłuchiwany, a od 1979 roku regularnie zatrzymywany, szczególnie przed 3 maja i 11 lis-

topada. W kwietniu 1980 roku zorganizował pierwszą demonstrację pod Krzyżem Nowohuckim, w sierpniu 

brał udział w głodówce w kościele Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana) w Nowej Hucie na znak poparcia 

dla strajkujących robotników Wybrzeża. Od września 1980 roku działał w „Solidarności” przy Związku Polskich 

Artystów Plastyków w Krakowie. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku został na pół roku in-

ternowany. Przetrzymywany w Nowym Wiśniczu i w Załężu k. Rzeszowa, uczestniczył w 10-dniowej głodówce 

i proteście internowanych, po pobiciu przez służbę więzienną przebywał w szpitalu, skąd uciekł na pogrzeb 

matki. W 1985 roku wspólnie z Jerzym Smorawińskim założył pierwszą Rodzinę Ofiar Katynia. 

Swoje zbiory historyczne przekazał Fundacji Centrum Czynu Niepodległościowego, współorganizował portal 

internetowy Instytutu Katyńskiego im. Janusza Kurtyki, poświęcony zbrodniom sowieckim na Polakach. Wciąż 

pracuje także twórczo, maluje i rysuje, pisze poezje, teksty piosenek. W 2013 roku wydał książkę Pod czerwoną 

okupacją. Adam Macedoński w rozmowie z Anną Zechenter. 

Adam Macedoński został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 roku 

uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.
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Adam  
Macedoński

Urodził się 29 stycznia 1931 we Lwowie. Jego ojciec był granatowym policjantem, a wujka Józefa Macedoń-

skiego – porucznika 52 Pułku Piechoty w Tarnopolu – zamordowano w 1940 roku w Charkowie. Matka po-

chodziła z Mielca. Po zajęciu we wrześniu 1939 roku Kresów przez wojska sowieckie Adam przedostał się wraz 

z rodziną do Krakowa. W 1946 roku wstąpił do Narodowego Ruchu Oporu (podległego Ruchowi Oporu AK), 

przyjął pseudonim „Mściwój” i wykonywał działania wywiadowcze. W 1946 roku brał udział w demonstracji 

z okazji święta 3 Maja w Krakowie i w strajku szkolnym. Pod koniec października aresztowany, uciekł i ukrywał 

się. Po ogłoszeniu amnestii w marcu 1947 roku wrócił do Krakowa. Następnie do 1955 roku bezpieka co pół 

roku wzywała go na przesłuchania. W 1950 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. Z przyczyn ekono-

micznych przerwał studia na Akademii Sztuk Pięknych. W styczniu 1952 roku został aresztowany. Wyszedł  

z więzienia po ponad miesiącu. Pracował jako brakarz, dekorator, magazynier, laborant fotograficzny. Zaczął 

drukować w prasie swoje rysunki. W 1956 roku działał w Studenckim Komitecie Rewolucyjnym na Politechnice 

Krakowskiej, organizując pomoc dla powstańców w Budapeszcie. W kwietniu 1960 roku brał udział w obronie 

krzyża w Nowej Hucie. 

Dzięki poleceniu Sławomira Mrożka zamieszkał w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22 w Krakowie. 

Urządzał tam razem ze Stanisławem Czyczem cotygodniowe spotkania literackie dla młodzieży twórczej, 

przypominał o zbrodni katyńskiej i wywózkach Polaków na Sybir. W 1968 roku przemycał z Zachodu li-

teraturę emigracyjną, a z Czechosłowacji przewoził do redakcji paryskiej „Kultury” publikacje wydawane 

w czasie Praskiej Wiosny. Zbierał materiały o demonstracyjnym samospaleniu Ryszarda Siwca w Warszawie 

w czasie dożynek we wrześniu 1968 roku. Założył w Krakowie Międzynarodowe Studio Folk Songu, kul-

tywujące kulturę ludową i propagujące prawa człowieka; wspomagał ks. Jana Palusińskiego przy organi-

zowaniu Sacrosongów. W 1977 roku brał udział w demonstracjach po tragicznej śmierci studenta 

Stanisława Pyjasa. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, Studenckim Komitetem Solidarności, 

Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, później także z Konfederacją Polski Niepodległej. 

W lutym 1978 roku założył – wraz ze Stanisławem Torem i Andrzejem Kostrzewskim (później dołączyli 

Kazimierz Godłowski i Leszek Martini) – konspiracyjny Instytut Katyński, który gromadził dokumentację, 

wydawał „Biuletyn Katyński” i książki o problematyce katyńskiej, organizował prelekcje, a po 1989 roku 

także konkursy i wystawy. 

Świadek dwukrotnego wkroczenia Sowietów na polską 

ziemię, doświadczył kilkudziesięciu lat czerwonej 

niewoli, walczył o prawdę o zbrodni katyńskiej; artysta 

plastyk, działacz opozycji antykomunistycznej, twórca 

Instytutu Katyńskiego w Polsce.

Adam Macedoński podczas 
uroczystości wręczenia nagród
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Ewa Siemaszko 

Urodziła się 27 października 1947 roku w Biel- 

sku-Białej. Od 1990 roku prowadzi badania 

nad losami ludności polskiej podczas II wojny 

światowej na Kresach Południowo-Wschod-

nich. Jest współautorką (z ojcem, Władysła-

wem) monografii Ludobójstwo dokonane 

przez nacjonalistów ukraińskich na ludności 

polskiej Wołynia 1939–1945. Opublikowała 

m.in. artykuły: Ludobójstwo Polaków na Wo-

łyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz Uwagi 

do Teki Edukacyjnej »Stosunki polsko-ukra-

ińskie w latach 1939–1947«; Przemiany re-

lacji polsko-ukraińskich od połowy lat 

trzydziestych do II wojny światowej, Bilans 

zbrodni, a także Straty ludności polskiej  

w wyniku zbrodni ludobójstwa dokonanych 

w latach czterdziestych XX wieku przez na-

cjonalistów ukraińskich. Aktualny stan 

badań. Jest również współautorką wystawy 

„Zbrodnie NKWD na Kresach Wschodnich  

II RP, czerwiec–lipiec 1941” oraz autorką wy-

stawy i albumu Wołyń naszych przodków. 

Śladami życia – czas zagłady.  

Ewa i Władysław Siemaszko zostali w 2011 

roku uhonorowani Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej”.
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Ewa Siemaszko 
i Władysław Siemaszko

„Musieliśmy pokazać tragedię na 

Wołyniu”. Wspólne dzieło ojca  

i córki jest do dziś najważniejszym  

i najpełniejszym opracowaniem 

dokumentującym zbrodnie popełnione 

przez OUN-UPA w województwie 

wołyńskim: obejmuje ponad 1700 

miejscowości, w których zginęło  

ok. 60 tysięcy ludzi tylko za to,  

że byli Polakami…

Władysław Siemaszko 

Urodził się 8 czerwca 1919 roku w Kurytybie (Brazylia) w rodzinie działacza polonijnego. Od 1924 roku miesz-

kał na Wołyniu. Od września 1939 roku był członkiem polskiej organizacji niepodległościowej Służba Zwy-

cięstwu Polski (od listopada – Związek Walki Zbrojnej). W maju 1940 roku został aresztowany przez NKWD 

i osadzony w więzieniu w Łucku. W listopadzie 1940 roku skazano go na karę śmierci, zamienioną później na 

10 lat łagru. Przeżył, jako jeden z nielicznych, masakrę ok. 2 tys. więźniów, dokonaną przez enkawudzistów 

po ataku Niemiec na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku (jego świadectwo opublikował „Nasz Dziennik” 

27 sierpnia 2009 roku). Powrócił do działalności konspiracyjnej. W 1944 roku jako oficer 27 Wołyńskiej Dywizji 

Piechoty AK został ponownie aresztowany przez Sowietów i przekazany polskim władzom komunistycznym. 

Więziony na Zamku Lubelskim, później we Wronkach, wyszedł na wolność w 1946 roku na mocy amnestii. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim  

i pracował do emerytury jako radca prawny. 

W połowie lat osiemdziesiątych opracował wraz z Józefem Tu-

rowskim relacje świadków rzezi wołyńskiej, zebrane z inicjatywy 

środowiska kombatantów 27 WDP AK. Książkę Zbrodnie nacjo-

nalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945 

opublikowała w 1990 roku Główna Komisja Badania Zbrodni 

Hitlerowskich. 

Dalsze prace dokumentacyjne, które Władysław Siemaszko pro-

wadził wraz z córką Ewą, zostały uwieńczone wydaniem  

w 2000 roku monumentalnej dwutomowej monografii Ludo-

bójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności 

polskiej Wołynia 1939–1945. Autorów uhonorowano Nagrodą 

im. Józefa Mackiewicza.  

Władysław Siemaszko został odznaczony Krzyżem Komandor-

skim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), a w 2019 

roku Orderem Orła Białego. 

Władysław Siemaszko z córką  
Ewą Siemaszko podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Na rodowej”
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rzeniach poprzez działania edukacyjne – organizowanie różnego rodzaju spotkań, lekcji i wystaw. Zajęcia pro-

wadzone przez górników będących świadkami pacyfikacji kopalni odbywają się od 2008 roku w powstałym  

z inicjatywy Komitetu Muzeum – Izbie Pamięci KWK „Wujek”, które mieści się przy ul. Wincentego Pola 65  

i bezpośrednio przylega do miejsca, gdzie 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji zakładu zastrzelonych 

zostało dziewięciu górników. W trzech salach ekspozycyjnych umieszczono m.in. inscenizację starcia górnika  

z funkcjonariuszem ZOMO oraz makietę kopalni odzwierciedlającą wydarzenia z 16 grudnia.  

Członkowie Komitetu uczestniczyli także w procesach sądowych związanych z osądzeniem zarówno osób od-

powiedzialnych za morderstwo w KWK „Wujek”, jak i za inne zbrodnie stanu wojennego. 

Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 roku został uho-

norowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2011 roku, w 30. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”.
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Oficjalną działalność stowarzyszenie rozpoczęło 7 listopada 1989 roku, ale istniało już we wczesnych latach 

osiemdziesiątych. Miało wówczas charakter nieformalny, gdyż nie można go było zarejestrować w okresie 

PRL. Za początek działalności można uznać zawiązanie się grupy osób, która wspierała rodziny ofiar oraz 

spotykała się 16. każdego miesiąca w miejscu zbrodni. Spotkania pod krzyżem w kolejne rocznice stały się 

wyrazem pamięci o ofiarach i formą protestu przeciwko reżimowi komunistycznemu. 

W marcu 1988 roku w Gliwicach został powołany Spo-

łeczny Komitet Budowy Pomnika Górników, którzy zgi-

nęli w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” 16 grudnia 

1981 roku. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: 

Kazimierz Świtoń, Eugeniusz Polmański i Bazyli Tysz-

kiewicz. Autorem statutu był Jerzy Kurcyusz. Sąd 7 lis-

topada 1989 roku zarejestrował Komitet, który 

reprezentowali: Kazimierz Matyka, Alojzy Pietrzyk i Ka-

zimierz Świtoń. Patronat nad budową pomnika objęli 

biskup Damian Zimoń i wojewoda katowicki Wojciech 

Czech. W czerwcu 1991 roku przewodniczącym został 

Stanisław Płatek, legendarny przywódca strajku w KWK 

„Wujek”, który za przywództwo w strajku w 1981 roku 

został w następnym roku skazany na 4 lata więzienia.  

Kamień węgielny pod budowę pomnika poświęcono  

16 grudnia 1990 roku, a Pomnik Poległych Górników (autorstwa Aliny i Andrzeja Grzybowskich) odsłonięto 

15 grudnia 1991 roku. Poświęcił go nuncjusz Stolicy Apostolskiej abp Józef Kowalczyk.  

Stowarzyszenie przekształciło się 16 grudnia 1994 roku w Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” 

w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 roku. Przewodniczącym Komitetu był Stanisław Płatek, a w roku 

1998 funkcję tę objął Krzysztof Pluszczyk, pełniący ją do dziś. Komitet skupia kilkadziesiąt osób oraz szeroki 

krąg sympatyków, a służy pomocą rodzinom ofiar wydarzeń grudniowych, zapewnia opiekę nad grobami po-

ległych, a także otacza troską pomnik. Prowadzi też szeroką kampanię popularyzującą wiedzę o tych wyda-

Społeczny Komitet  
Pamięci Górników KWK  
„Wujek” w Katowicach  
Poległych 16 grudnia 1981 roku

Ocalają od zapomnienia  

i upamiętniają wydarzenia  

z grudnia 1981 roku na Śląsku  

jako spadkobiercy dziewięciu 

zastrzelonych górników 

z kopalni „Wujek”.

Członkowie Komitetu  
Krzysztof Pluszczyk i Sławomir Płatek 
przed pomnikiem upamiętniającym 
ofiary masakry w kopalni „Wujek”

Krzysztof Pluszczyk odbiera  
Nagrodę z rąk Andrzeja Grajewskiego 
(pierwszego przewodniczącego 
Kolegium IPN)
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Związek  
Sybiraków

Związek Sybiraków, powołany w 1928 roku, działał do roku 1939, kultywując pamięć o zesłaniach, które jak 

cień towarzyszyły wszystkim zrywom narodu polskiego, walczącego o suwerenność narodową i państwową. 

II wojna światowa i czas powojenny do 1989 roku były bolesną przerwą w działalności Związku. W latach 

czterdziestych nastąpiły masowe deportacje Polaków na Syberię, do Kazachstanu i w inne regiony ZSRS. 

Liczba zesłańców – sybiraków – osiągnęła 1,35 miliona obywateli polskich. Związek reaktywowano w 1988 

roku, początkowo skupiał ponad 400 tys. członków. 

Na czele Związku Sybiraków stoi Zarząd Główny, który koordynuje działanie Zarządów Oddziałów i Kół na 

terenie całego kraju. W wyniku zaangażowania Związku w skali roku organizowanych jest ponad tysiąc spotkań 

z młodzieżą w szkołach i harcówkach, na których przekazuje się prawdę historyczną o polskiej Golgocie 

Wschodu. Powstają setki tablic – znaków pamięci deportacji Polaków w głąb ZSRS. Odbywa się wiele uro-

czystości patriotyczno-religijnych, np. Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, organizowany 

corocznie od 20 lat, w którym bierze udział przeciętnie ponad 12 tys. osób, w tym ok. 9 tys. młodzieży,  

ok. 330 osób z delegacji Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, USA, Australii, każdorazowo ponad 260 

pocztów sztandarowych. W kwietniu – miesiącu pamięci ofiar Sybiru – od 2007 roku co dwa lata odbywa się 

Marsz Pamięci we Wrocławiu. Na terenie całego kraju organizuje się rocznie setki uroczystości upamiętniających 

rocznice masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu. 

Od chwili reaktywowania Związek prowadzi także prace organizacyjne, gromadzi 

materiały, dowody i świadectwa, publikuje je, organizuje archiwum wykorzystywane 

przez organizacje i instytucje zajmujące się badaniami historycznymi, buduje  

w całym kraju znaki pamięci: pomniki, tablice, krzyże, symboliczne mogiły; imię 

Sybiraków nadawane jest ulicom, skwerom, placom. Aby upamiętnianie historii czę-

ści narodu polskiego znalazło kontynuację, Związek Sybiraków współpracuje ze szko-

łami; szczególne więzi tworzy nadawanie im imienia sybiraków (takich szkół jest już 

ponad 30), zakłada Kluby Wnuków Sybiraków, współdziała na rzecz powołania Sto-

warzyszeń Pamięci Sybiraków. Związek Sybiraków jest najliczniejszą organizacją  

w gronie organizacji kombatanckich – liczy ok. 39 tys. członków. Związek Sybiraków 

został uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2011 roku.

„Polacy nigdy nie utracili ani ducha, ani wiary. I dzięki temu 

przetrwali tam, na tej nieludzkiej ziemi, dzięki temu 

przetrwała też Rzeczpospolita”. Związek Sybiraków 

utrwala pamięć tragicznych zsyłek, przekazuje prawdę 

historyczną młodemu pokoleniu, kształtując postawy 

umiłowania ojczyzny i dbając o patriotyczne wychowanie.

Tadeusz Chwiedź, prezes Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków 
odbiera Nagrodę z rąk Andrzeja 
Paczkowskiego, ówczesnego 
przewodniczącego Rady IPN

Tadeusz Chwiedź przed białostockim 
pomnikiem upamiętniającym 
Sybiraków
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nionymi przez niego na zdjęciach, tymi, któ-

rych udało się odszukać. Ostatni raz przyje-

chał do Polski w 1974 roku. Zmarł 20 

października 1974 roku w Bronxville.  

Instytut Pamięci Narodowej w 2010 roku 

wydał album Oblężenie Warszawy w fotogra-

fii Juliena Bryana (Siege of Warsaw in the 

photographs of Julien Bryan) pod redakcją 

Jacka Zygmunta Sawickiego i Tomasza Stem- 

powskiego. Publikacja jest najobszerniejszą  

i pierwszą tak wszechstronną prezentacją do-

robku Juliena Bryana. Przedstawiono w niej 

niemiecką okupację Warszawy, a w szczegól-

ności losy jej mieszkańców widziane okiem 

amerykańskiego reżysera i fotografa.  

Pośmiertnie, w 2012 roku, Julienowi Brya-

nowi przyznano Nagrodę „Kustosz Pamięci 

Narodowej”. Na warszawskim Przystanku 

Historia, we wrześniu 2019 roku, otworzono 

wystawę „Oblężenie Warszawy 1939. Foto-

grafie Juliena Bryana”. W spotkaniu uczest-

niczył syn amerykańskiego fotoreportera – 

Sam Bryan, a także uwiecznieni na fotogra-

fiach sprzed 80 lat Kazimiera Mika (dziew-

czynka rozpaczająca po zabitej siostrze, 

przytulana przez Bryana) oraz Zygmunt 

Aksienow (chłopiec z kanarkiem). 
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Julien  
Bryan

Przyszedł na świat 23 maja 1899 roku w Titusville w Pensylwanii, w religijnej rodzinie protestanckiej. Podczas 

I wojny światowej był kierowcą ambulansu na froncie pod Verdun. Opisywał swoje przeżycia i doświadczenia 

w prowadzonym wówczas dzienniku, który potem został opublikowany. Przygotowywał dokumenty o co-

dziennym życiu ludzi mieszkających w różnych częściach świata i tak w 1936 roku przyjechał do Polski. Od-

wiedził wtedy m.in. Warszawę, Kraków, Zakopane, Gdynię.  

Jego kolejny pobyt w Polsce nastąpił w roku 1939. Dotarł do Warszawy 7 września, chcąc dokumentować 

życie stolicy podczas wojny. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński dał mu samochód z kierowcą i tłumaczem. 

Osobistym asystentem fotografa został Stefan Radliński, żołnierz Wojska Polskiego. Na zdjęciach Bryana widać 

żołnierzy, cywilów, pierwsze zniszczenia miasta. To właśnie on w apelu do prezydenta Roosevelta i narodu 

amerykańskiego z oblężonej Warszawy opowiedział o zbrodniach popełnianych przez Luftwaffe, o zrzucaniu 

bomb na domy, o ostrzeliwaniu niewinnych ludzi. Prosił w imię uczciwości, sprawiedliwości i uczuć chrześci-

jańskich o pomoc dla dzielnych Polaków i zaprzestanie najpotworniejszego w czasach współczesnych mordo-

wania ludzi. Z płonącej Warszawy udało mu się wyjechać 21 września wraz z niezwykle 

bogatym materiałem dokumentacyjnym, dzięki któremu świat mógł zobaczyć okrucieństwo 

niemieckich żołnierzy oraz życie ludności w czasie obrony stolicy. 

Na podstawie zrobionych przez Bryana zdjęć i kronik filmowych, które niewątpliwie należą 

do najważniejszych źródeł przedstawiających początek II wojny światowej, został zrealizo-

wany film Oblężenie (Siege). W czasie wojny ponad 40 milionów ludzi na całym świecie 

mogło zobaczyć bohaterską postawę mieszkańców polskiej stolicy. W 1941 roku Oblężenie 

zostało nominowane przez Akademię Filmową do Oscara w kategorii „najlepszy krótko-

metrażowy film dokumentalny”. Maurice Hindus stwierdził, że „fotografie Juliena Bryana 

nie tylko należy oglądać i podziwiać, ale nieustannie studiować. W piękny i wzruszający 

sposób odtwarzają one niezwykle ważny rozdział historii i dramat naszych czasów”. 

Julien Bryan odwiedził Polskę jeszcze kilkukrotnie. Za każdym razem witany był z ogromną 

życzliwością. W 1946 roku wykonał pierwsze kolorowe zdjęcia w historii powojennej Polski, 

fotografując zrujnowaną Warszawę i życie mieszkańców wśród gruzów. Dwadzieścia lat po 

wybuchu wojny, w 1959 roku, zorganizowano spotkanie fotografa z bohaterami uwiecz-

„Gdyby Spartanie odżyli, to przed 

wami, Polacy, pochyliliby czoła” – 

tak mówił o męstwie Polaków  

w oblężonej stolicy autor pierwszych 

w historii kolorowych fotografii  

II wojny światowej w Polsce, 

amerykański reżyser, 

dokumentalista, fotograf i pisarz.

Sam Bryan, syn Juliena Bryana,  
pozuje z Zygmuntem Aksienowem 
uwiecznionym na słynnym zdjęciu  
z września 1939 r. Chłopiec  
z kanarkiem

Julien Bryan we wrześniu 1939 r.  
z Kazimierą Miką, bohaterką 
słynnych zdjęć wykonanych podczas 
oblężenia Warszawy 

Sam Bryan z Kazimierą Miką  
i Zygmuntem Aksienowem podczas 
otwarcia wystawy „Oblężenie 
Warszawy 1939. Fotografie Juliena 
Bryana” w Centrum Edukacyjnym  
IPN Przystanek Historia 3 września 
2019 r.  

Sam Bryan podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz  
Pamięci Narodowej” 
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Zygmunt  
Goławski

Urodził się 11 grudnia 1924 roku w Gołaszynie koło Łukowa. W latach czterdziestych XX wieku został wła-

ścicielem prywatnego zakładu szklarskiego. Był kwatermistrzem oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. W latach 

1944–1946 więziono go w łagrach w Borowiczach. 

Był drukarzem katolickich wydawnictw bezdebitowych, co stało się powodem wielokrotnego represjonowania 

go przez władze komunistyczne – internowany, więziony m.in. w 1963 roku i 1967 roku za współpracę z kurią 

siedlecką i działalność w obronie ludzi wierzących. W 1977 roku z mec. Janem Mizikowskim założył Sied-

lecko-Podlaską Grupę Ludowo-Narodową, a w 1978 roku razem ze Stanisławem Karpikiem powołał Podlaski 

Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących. Pod koniec 1981 roku współorganizował w Siedlcach ogólnopolski 

strajk rolników. Organizował także Podlaską „Solidarność”. Był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka 

i Obywatela (ROPCiO), założycielem w 1979 roku Konfederacji Polski Niepodległej. Wspólnie z synami An-

drzejem, Krzysztofem i Zygmuntem juniorem organizował rocznicowe marsze polityczne, obchody katyńskie 

na Powązkach, prowadził działalność wydawniczą, dostarczał żywność strajkującym w Stoczni Gdańskiej. 

Wspólnie ze Stefanem Melakiem 31 lipca 1981 roku brał udział w głośnej akcji konspiracyjnej ustawienia  

w Dolince Katyńskiej na Powązkach pomnika ofiar zbrodni 

katyńskiej. Internowano go wraz z synami podczas stanu wo-

jennego. W obozie dla internowanych uruchomił pocztę pod-

ziemną. W 1983 roku drukował i kolportował z synami odezwy 

sygnowane „Ruch Niepodległościowy na Podlasiu”. Był rów-

nież inicjatorem utworzenia Związku Sybiraków w Siedlcach. 

W kościele św. Stanisława stworzył tzw. Ścianę Katyńską, upa-

miętniającą zamordowanych przez NKWD i UB. 

Zygmunt Goławski został odznaczony Krzyżem Komandor-

skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za Zasługi 

dla Obronności Kraju, a w 2012 roku uhonorowano go Na-

grodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, 

więzień sowieckich łagrów, działacz 

antykomunistyczny, założyciel 

Związku Sybiraków w Siedlcach, 

„zaszczepił w swoich dzieciach 

miłość do wolnej ojczyzny i upór  

w walce o tę wolność”.

Zygmunt Goławski odbiera  
Nagrodę z rąk prezesa IPN  
Łukasza Kamińskiego
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Urszula Ewa 
Łukomska

Urodziła się 1 stycznia 1951 roku w Starcach w powiecie sieradzkim. W 1976 roku rozpoczęła pracę w Liceum 

Ogólnokształcącym w Złoczewie, gdzie uczyła przez wiele lat.  

Już na początku pracy podjęła się tworzenia izby pamięci, w której udało jej się zgromadzić materiały dotyczące 

tragicznych losów Złoczewa w 1939 roku. Udostępniała ją środowiskom lokalnym – urządzała wystawy zgro-

madzonych zbiorów, prowadziła lekcje muzealne. Swoimi doświadczeniami nauczyciela-muzealnika dzieliła 

się z innymi nauczycielami, dyrektorami szkół, organizując konferencje i spotkania. Jest organizatorem spotkań 

z kombatantami, byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, sybirakami, członkami Klubów Historycznych 

im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Spotkania te wzbogacają wiedzę 

uczestników na temat wydarzeń z lat 1939–1945. 

Przez wiele lat współpracowała, początkowo z Okręgową Komisją Bada-

nia Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Delegaturą w Sieradzu, a następnie 

z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, organizując spotkania 

i seminaria, które dostarczają wiedzy z zakresu II wojny światowej, oku-

pacji niemieckiej i sowieckiej oraz lat 1945–1989. Za pracę i upowszech-

nianie wiedzy na temat regionu i losów mieszkańców oraz osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze otrzymała liczne nagrody i odznaczenia. 

W 2012 roku Urszula Łukomska została uhonorowana Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”.

Wieloletnia nauczycielka historii  

ze Złoczewa, opiekun muzeów szkolnych, 

utrwala pamięć o minionych pokoleniach, 

dba o miejsca pamięci narodowej, 

popularyzuje znajomość historii 

najnowszej, krzewiąc w swych  

uczniach patriotyzm.

Urszula Łukomska podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”,  
za nią prezes IPN Łukasz Kamiński 
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Dieter  
Schenk

Urodził się 14 marca 1937 roku we Frankfurcie nad Menem. Do 1989 roku pracował jako dyrektor kryminalny 

w sztabie Interpolu przy Federalnym Urzędzie Kryminalnym. Przez osiem lat był doradcą niemieckiego Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych ds. bezpieczeństwa niemieckich dyplomatów za granicą. W związku z po-

głębiającą się różnicą zdań w kwestii praw człowieka na własną prośbę odszedł ze służby w Federalnym 

Urzędzie Kryminalnym. 

Od roku 1991 poświęcił się pracy historyka i badał dzieje nazizmu. Jego głównym polem badawczym stała 

się Polska. W 1998 roku został profesorem honorowym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadził wykłady  

z historii nazizmu. Działa w Amnesty International. 

Jest autorem kilkunastu książek, m.in.: Poczta Polska w Gdańsku: dzieje pewnego niemiec-

kiego zabójstwa sądowego, Albert Forster – gdański namiestnik Hitlera, Die braunen Wurzeln 

des BKA (Brunatne korzenie Federalnego Urzędu Kryminalnego), książek dla młodzieży Wie 

ich Hitler Beine machte (Jak dorysowałam nogi Hitlerowi), Hans Frank – Biografia gene-

ralnego gubernatora, Krakauer Burg. Die Machtzentrale des Generalgouverneurs Hans Frank 

1939–1945 (Wawel. Ośrodek władzy generalnego gubernatora Hansa Franka 1939–1945) 

oraz Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, 

która w Konkursie „Książka Historyczna Roku” została wyróżniona w kategorii „najlepsza 

książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”. Oprócz książek o zbrod-

niach niemieckich pisze powieści, książki dla młodzieży i książki o polityce.  

Dieter Schenk jest honorowym obywatelem Gdańska, laureatem przyznawanej przez Unię 

Humanistyczną nagrody im. Fritza Bauera, a także innych nagród w Niemczech i w Polsce. 

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2012 

roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Niemiecki kryminolog, publicysta, 

badacz dziejów nazizmu, autor 

książek o zbrodniach niemieckich, 

głównie na terenie Polski.

Dieter Schenk podczas uroczystości 
wręczenia nagród

Dieter Schenk na posiedzeniu 
Kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”, Warszawa 2016 r.
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Stowarzyszenie 
„Memoriał”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał” 

oficjalnie działa od 1989 roku. W latach 1998–2017 przewodniczącym Stowarzyszenia był Arsenij Roginski. 

„Memoriał” skupia wokół siebie niezależne organizacje z różnych regionów Rosji, Kazachstanu, Ukrainy  

i Łotwy, a także Niemiec, Włoch i Francji. W Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych głównym partnerem 

Stowarzyszenia jest Ośrodek KARTA. 

W 1991 roku z inicjatywy „Memoriału” uchwalona została ustawa o rehabilitacji ofiar represji politycznych, 

przywracająca cześć setkom tysięcy obywateli byłego ZSRS, a dzień 30 października ustanowiono Dniem Pa-

mięci Ofiar Represji Politycznych. Od 2005 roku w ramach Stowarzyszenia działa Komisja Polska, której ko-

ordynatorem jest Aleksander Gurjanow. Komisja prowadzi badania nad polskimi ofiarami represji sowieckich, 

w szczególności nad zbrodnią katyńską. Komisja działa również na rzecz sądowej rehabilitacji ofiar zbrodni 

katyńskiej, udostępnienia Polsce dokumentacji z archiwów rosyjskich i odtajnienia decyzji Głównej Prokuratury 

Wojskowej Federacji Rosyjskiej o umorzeniu 21 września 2004 roku śledztwa katyńskiego. 

Wspólnie z Ośrodkiem KARTA Stowarzyszenie realizuje 

program badawczy „Indeks Represjonowanych”, po-

legający na stworzeniu całościowej imiennej dokumen-

tacji losów obywateli polskich, represjonowanych przez 

organa władzy sowieckiej w latach 1939–1956. 

Dzięki „Memoriałowi” Polacy uzyskali dostęp do wielu 

dotychczas nieosiągalnych dokumentów, przechowy-

wanych w archiwach byłego ZSRS, i mogą poznać losy 

ofiar represji sowieckich. 

Za swoją działalność Stowarzyszenie „Memoriał” zos-

tało uhonorowane Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodo-

wej” w 2012 roku.

Niezależna rosyjska organizacja 

zajmująca się dokumentowaniem  

i upowszechnianiem wiedzy  

o ofiarach represji komunistycznych 

oraz ochroną praw człowieka  

w Rosji i krajach byłego Związku 

Sowieckiego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Memoriał Aleksander Gurjanow, 
Arsenij Roginski, Elena Zemkova  
i Nikita Pietrow podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodo wej” 

Członkowie Stowarzyszenia 
„Memoriał” przed moskiewską 
siedzibą
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Biblioteka  
Polska w Paryżu

Głównymi inicjatorami powstania Biblioteki byli książę Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, generał Karol 

Kniaziewicz, poeta Julian Ursyn Niemcewicz i historyk Karol Sienkiewicz. Akt fundacyjny Biblioteki Polskiej 

podpisano 24 listopada 1838 roku. Uroczystego otwarcia placówki dla publiczności dokonano 24 marca 1839 

roku. 

Istotną rolę w utworzeniu Biblioteki Polskiej odegrali Francuz Daniel de Saint-Antoine i Société de civilisation, 

które wystosowało apel o utworzenie w Paryżu biblioteki i ośrodka dokumentacji poświęconego Polsce. Apel 

Société de civilisation był odpowiedzią na spustoszenie przez cara Mikołaja I bibliotek w Warszawie, Wilnie, 

Krzemieńcu i innych ośrodkach oraz wywiezienie zbiorów naukowych z Polski do Petersburga. 

W swoich archiwach Biblioteka posiada akta polskich instytucji emigracyjnych oraz spuścizny osobistości pol-

skich zamieszkałych we Francji. Na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa z najnowszej historii Polski,  

w tym opracowania źródłowe dotyczące II wojny światowej. Cennymi pozycjami są także dzienniki i pamiętniki 

utrwalające pamięć o losach Polaków w czasach wojny w kraju i na emigracji oraz w okresie PRL. 

Biblioteka zajmuje się wydawaniem drukiem źródeł historycznych, organizacją seminariów, 

konferencji i wykładów. Przygotowuje wystawy i koncerty. Czytelnia biblioteki czynna jest pięć 

dni w tygodniu i stanowi najczęściej odwiedzane w Paryżu miejsce związane z polską kulturą  

i nauką. Zbiory obejmują ok. 220 000 jednostek, w tym 150 000 książek (niektórych brak  

w Polsce), 30 000 druków ulotnych, 3200 tytułów czasopism, 4000 map i atlasów i ok. 30 000 

dzieł sztuki. Biblioteka posiada również ponad 5000 rękopisów (w ponad 200 zespołach). 

Biblioteka współpracuje z Polską Akademią Umiejętności i Instytutem Pamięci Narodowej. Od 

1903 roku przy Bibliotece funkcjonuje Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu oraz Muzeum 

Fryderyka Chopina. 

Na początku XXI wieku celem Biblioteki stało się budowanie nowego pomostu między Polską a Francją. Do 

ważnych elementów jej działalności należą konferencje naukowe, popularyzujące polską naukę. Konferencje 

te stanowią też ważny ośrodek integracji polskiej i francuskiej nauki oraz ośrodków związanych z Polonią. Dy-

rektorem Biblioteki Polskiej w Paryżu jest Kazimierz Piotr Zaleski. 

W 2013 roku Biblioteka Polska w Paryżu została za swoją działalność uhonorowana Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej”.

Najstarsza instytucja polska poza 

granicami kraju. Biblioteka, założona 

w 1838 roku w Paryżu, gromadzi 

prace z zakresu historii, literatury  

i sztuki XIX i XX wieku.

Napis nad wejściem do Biblioteki 
Polskiej

Budynek Biblioteki Polskiej widziany 
od strony Sekwany 

Kazimierz Piotr Zaleski, dyrektor 
Biblioteki Polskiej w Paryżu, odbiera 
Nagrodę z rąk prezesa IPN Łukasza 
Kamińskiego
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Tadeusz  
Kukiz

Syn policjanta Mariana Kukiza i Anny z Tomaszewskich, urodził się 9 maja 1932 roku w Dębowicy w woje-

wództwie tarnopolskim. W 1940 roku jego ojciec został aresztowany przez NKWD, a w czerwcu 1941 roku 

zamordowany w więzieniu we Lwowie. W 1940 roku Tadeusz wraz z matką i siostrą został zesłany do pół-

nocno-wschodniego Kazachstanu. Ze Związku Sowieckiego powrócił w 1946 roku. Po ukończeniu studiów 

medycznych przez niemal trzydzieści lat prowadził w Niemodlinie oddział chorób wewnętrznych i kierował 

Kołem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Poza pracą zawodową przez wiele lat interesował się sztuką, głównie grafiką i medalierstwem, był także bib-

liofilem. Aktywnie uczestniczył w działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-

nich oraz Związku Sybiraków. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki (Oddział Opolski) i Koła 

Miłośników Ekslibrisu we Wrocławiu. 

Jeszcze w latach siedemdziesiątych zaczął gromadzić informacje o miejscowościach kresowych, z którymi 

związana była jego rodzina. Jego monografie poświęcone miejscowościom: Łopatyn, Radziechów, Uhnów  

i Kukizów to jedyne istniejące prace na ich temat. 

Od lat osiemdziesiątych XX wieku zajmował się opracowywaniem dziejów Madonn Kresowych. W latach 1997–

2002 opublikował serię monografii poświęconych tej tematyce, m.in. Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne 

z Kresów w diecezjach Polski. Swoje prace publikował także w prasie krajowej i polonijnej, w pismach takich 

jak np.: „Spotkania z Zabytkami”, „Semper Fidelis”, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, „Kresy Literackie”, 

„Gość Niedzielny”, „Rocznik Lwowski”, „Wołanie z Wołynia”, londyński „Dziennik Polski” oraz „Biuletyn 

IPN”. 

Publikacje Tadeusza Kukiza zawierają unikatowe informacje o dziejach oraz materialnej i duchowej kulturze 

Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich i stanowią źródło dla badaczy zajmujących się sztuką sakralną 

na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. 

Tadeusz Kukiz otrzymał od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis”, a w 2013 roku został uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarł 14 maja 

2015 roku we Wrocławiu. 

Popularyzator historii i kultury 

Kresów. Autor cyklu książek o losach 

obrazów maryjnych przywiezionych 

do Polski z Kresów po II wojnie 

światowej.

Tadeusz Kukiz odbiera Nagrodę 
„Kustosz Pamięci Narodowej” z rąk 
prezesa IPN Łukasza Kamińskiego 

Tadeusz Kukiz z małżonką podczas 
uroczystości wręczenia nagród
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Tomasz  
Merta

Syn Januariusza i Marianny, urodził się 7 listopada 1965 roku w Legnicy. Ukończył filologię polską na Wydziale 

Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996–1998 pracował jako asystent w Instytucie Stosowa-

nych Nauk Społecznych UW. Od 1996 do 1999 wchodził w skład zespołu redakcyjnego pisma „Res Publica 

Nowa”. W latach 1996–2000 był polskim korespondentem „East European Constitutional Review”, następnie 

do 2002 roku zajmował stanowisko redaktora naczelnego „Kwartalnika Konserwatywnego”. Był jednym z za-

łożycieli Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej. W latach 2000–2001 pełnił funkcję doradcy ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego, następnie był dyrektorem Instytutu Dziedzictwa 

Narodowego, a w latach 2005–2010 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków. 

Był współinicjatorem powołania projektu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” i programu 

operacyjnego „Patriotyzm Jutra”. Aktywnie działał na rzecz upamiętniania polskiej historii na forum między-

narodowym. Przeprowadził akcję mającą na celu zmianę oficjalnej nazwy obozu koncentracyjnego Auschwitz 

i dopisania w dokumentach UNESCO słów „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny”. 

Zaangażował się w tworzenie wielu instytucji, m.in. Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej. Był wieloletnim członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-

czeństwa oraz współtwórcą koncepcji Muzeum Historii Polski. Należał do Klubu Przyjaciół i Sponsorów Ośrodka 

Myśli Politycznej. Jest współautorem i współredaktorem książek publicystycznych: W obronie zdrowego roz-

sądku oraz Pamięć i odpowiedzialność. Był konsultantem merytorycznym w Centrum Edu-

kacji Obywatelskiej, współautorem programów nauczania i podręczników m.in. wiedzy  

o społeczeństwie, historii i przedsiębiorczości oraz poradników metodycznych dla nauczycieli. 

Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, w drodze 

na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Tomasz Merta został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 

Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

W 2012 roku wyróżniono go Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza, a Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej” uhonorowano w 2013 roku.

„Człowiek wiary, nadziei, miłości”, 

wybitny intelektualista, historyk 

myśli politycznej, jako wiceminister 

kultury zainicjował i zrealizował 

wiele przedsięwzięć o ogromnej 

wadze z punktu widzenia 

upamiętniania historii narodu 

polskiego w latach 1939–1989.

Magdalena Merta, wdowa po śp. 
Tomaszu Mercie, odbiera Nagrodę 
„Kustosz Pamięci Narodowej” z rąk 
prezesa IPN Łukasza Kamińskiego



139Zdzisław Rachtan

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pełnił funkcję honorowego prezesa Środowiska Świętokrzyskich 

Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”. Środowisko to, mimo odchodzących uczestników 

II wojny światowej, nadal się rozwija dzięki sztafecie pokoleń – wychowaniu następców i podjęciu współpracy 

z młodzieżą, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Zdzisław Rachtan został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Krzyżem Walecznych. W 2013 roku uhonorowano go Nagrodą 

„Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarł 26 stycznia 2014 roku w Warszawie.
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Zdzisław  
Rachtan

Syn Stefana i Jadwigi z domu Sułek urodził się 9 marca 1924 roku w Starachowicach-Wierzbniku. Od 1940 

roku był zaangażowany w konspirację w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej. Przyjął pseudonim 

„Halny”. W marcu 1943 roku został włączony do oddziału dywersyjnego NOW pod dowództwem chorążego 

Tomasza Wagi „Sęka”, „Szorta”. Pełnił w nim funkcje dowódcy drużyny i zastępcy dowódcy plutonu. Aresz-

towany przez gestapo w lutym 1942 roku, był więziony w Kielcach do czerwca 1942 roku. W NOW odbył 

szkolenie podoficerskie. W 1943 roku przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. 

Był jednym z pomysłodawców i inicjatorów ufundowania kapliczki Matki Bożej Bolesnej na Wykusie – pierw-

szego w Polsce pomnika poświęconego Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej Wykus stanowił bazę,  

w której stacjonowali żołnierze polskiego podziemia. Zdzisław Rachtan działał w ogólnopolskim, niezależnym 

od ZBoWiD kombatanckim Środowisku Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–

„Nurt”, które funkcjonowało w latach 1957–1989. Skupiało ono weteranów służących pod rozkazami  

mjr. Jana Piwnika „Ponurego” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. 

Organizował słynne w całym kraju „koncentracje” – czerwcowe spotkania w Górach Świętokrzyskich na Wy-

kusie i w Wąchocku, skupiające weteranów AK, a od końca lat siedemdziesiątych również przedstawicieli opo-

zycji demokratycznej: ROPCiO, KOR, KSS „KOR”, „Solidarności”, Solidarności 

Walczącej, KPN, NZS, a także Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej. Z inicjatywy 

Środowiska w 1984 roku na rynku w Wąchocku stanął pierwszy w Polsce figuratywny 

pomnik oficera AK – mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Trzy lata później, w roku 1987, 

po 18 latach starań do Polski sprowadzone zostały z ZSRS prochy poległego w 1944 

roku „Ponurego”. 

Zdzisław Rachtan był jednym z twórców archiwum Środowiska „Ponury”–„Nurt”, 

które przechowuje spuściznę po żołnierzach Armii Krajowej z całej Polski, walczących 

w latach 1943–1944 w Górach Świętokrzyskich. Ufundował tablicę pamiątkową 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego i jego żony Grety w kaplicy Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Warszawie, przy ul. Wilczej 7. 

Od 1979 roku był członkiem nieformalnego Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci 

Generała Stefana Roweckiego „Grota” i Jego Żołnierzy, należał także do założycieli 

Walczył u boku „Ponurego”  

i „Nurta”, organizował spotkania 

kombatanckie na Wykusie  

i w Wąchocku, dbał o zachowanie 

pamięci o żołnierzach AK walczących 

w Górach Świętokrzyskich.

Zdzisław Rachtan odbiera  
Nagrodę z rąk prezesa IPN  
Łukasza Kamińskiego
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Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Zamościu w 2001 roku. Jego członkowie biorą czynny udział w róż-

norodnych wydarzeniach upamiętniających ludobójstwo na Wołyniu. Corocznie w Zamościu organizowane 

są msze żałobne połączone ze spotkaniami integracyjnymi dawnych mieszkańców Wołynia i ich rodzin, przed-

stawicieli środowisk kresowych z całej Polski oraz mieszkańców Zamościa. Stowarzyszenie zajmuje się także 

działalnością informacyjną, polegającą na organizowaniu i prowadzeniu spotkań ze świadkami historii oraz 

ekspozycji wystawy poświęconej zagładzie polskości na Wołyniu. Przewodniczącą Stowarzyszenia Upamięt-

niania Polaków Pomordowanych na Wołyniu jest Janina Kalinowska. 

W zamojskiej Rotundzie, miejscu kaźni ludności Zamojszczyzny, Stowarzyszenie stworzyło kryptę poświęconą 

pamięci Polaków pomordowanych na Wołyniu. Na ścianach dawnych cel umieszczone zostały tablice z na-

zwiskami kilku tysięcy pomordowanych, którym patronuje obraz Matki Bożej Swojczowskiej, wołyńskiej Ma-

donny ze zniszczonego przez UPA kościoła. W krypcie, w specjalnej urnie złożone są ziemie z męczeńskich 

miejsc Wołynia, natomiast w gablotach wyeksponowane zostały zdjęcia z ekshumacji w Ostrówkach i Woli 

Ostrowieckiej, mapa województwa wołyńskiego z nieistniejącymi już miejscowościami oraz herby powiatów. 

Stowarzyszenie porządkuje również cmentarze na Wołyniu i restauruje kwatery żołnierzy Wojska Polskiego  

z lat 1919–1920 we Włodzimierzu Wołyńskim. 

Przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 1992–2003 Stowarzyszenie ustawiło  

31 dziesięciometrowych krzyży w miejscach mordów na Wołyniu: Aleksandrówka (upamiętnienie 92 ofiar), 

Biskupice Górne (250 ofiar), Bodiaczów (10 ofiar), Dominopol (490 ofiar), Fun-

duma (260 ofiar, w tym deportowani do ZSRS), Głęboczyce (180 ofiar), Gnojno 

(50 ofiar), Gucin (140 ofiar), Helenówka (110 ofiar), Świętocin (84 ofiary), Kisielin 

(112 ofiar), Kupowalce (130 ofiar), Mogilno (80 ofiar), Orzeszyna (306 ofiar), Po-

luchno (100 ofiar), Poryck (542 ofiary z Porycka i okolicy), Rudnia (110 ofiar), 

Sielec (1732 ofiary), Skurcze (1630 ofiar ze Skurcza i okolicy), Swojczów (260 

ofiar), Teresin (200 ofiar), Werba (1617 ofiar z całej gminy), Zagaje (242 ofiary). 

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu zostało uho-

norowane Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2013 roku, w 70. rocznicę 

„krwawej niedzieli” na Wołyniu.

Stowarzyszenie  
Upamiętniania Polaków  
Pomordowanych na Wołyniu

Stowarzyszenie upamiętnia ofiary rzezi wołyńskiej, 

stawiając krzyże w miejscach mordów dokonanych 

przez ukraińskich nacjonalistów, gromadzi 

świadectwa świadków ludobójstwa Polaków na 

Wołyniu w latach 1939–1946.

Janina Kalinowska, prezes 
Stowarzyszenia Upamiętniania 
Polaków Pomordowanych na 
Wołyniu, podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz  
Pamięci Narodowej” 

Członkowie Stowarzyszenia  
z przyjaciółmi i współpracownikami 
podczas uroczystości wręczenia 
nagród
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Materiały do dziejów rezydencji są zamknię-

ciem pewnej epoki, bezcennym źródłem do 

badań nad historią i kulturą Kresów i ich 

warstwy ziemiańskiej. Autor miał „jakąś pod-

świadomą pewność, że życie ziemiańskie w ta-

kiej postaci, w jakiej istniało dotąd, kończy 

się”. Temu monumentalnemu dziełu Roman 

Aftanazy poświęcił ponad pięćdziesiąt lat 

pracy – imponującej wytrwałością, prowadzo-

nej samotnie, bez instytucjonalnego wsparcia. 

Wydanie drugie dzieła opublikowane zostało 

pod tytułem Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej przez Wydaw- nictwo 

Ossolineum. Za to dzieło Roman Aftanazy 

otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Główną 

Ministra Kultury i Sztuki oraz Nagrodę Nau-

kową PAN. 

Był członkiem honorowym Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków i Towarzystwa 

Przyjaciół Ossolineum we Wrocławiu. Został 

odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski. 

Roman Aftanazy zmarł 7 czerwca 2004 roku 

we Wrocławiu. Pośmiertnie uhonorowano go 

Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2014 

roku.

2
0

1
4

 

144 Kustosze     2014

Roman  
Aftanazy

Syn Jana, urzędnika kolejowego, i Olimpii z domu Kraśnik, urodził się 2 kwietnia 1914 roku w Morszynie koło 

Stryja. W Stryju ukończył Gimnazjum Klasyczne im. Józefa Piłsudskiego. Studia w zakresie historii kultury 

polskiej, rozpoczęte na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, zakończył dyplomem magistra filozofii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1944 roku podjął pracę w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

we Lwowie, uczestniczył w zabezpieczaniu zbiorów przed bombardowaniami, w tym przenoszeniu ich do 

podziemi kościoła Dominikanów. Aresztowano go w styczniu 1945 roku pod zarzutem antysowieckiej działal-

ności i rozpowszechniania pism konspiracyjnych, osadzono w więzieniu przy ul. Łąckiego. Po ciężkim śledztwie 

został wypuszczony w maju 1945 roku, powrócił następnie do pracy w Bibliotece Ossolineum. 

W 1946 roku wyjechał do Wrocławia, gdzie rozpoczął pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej. W lipcu 1946 roku 

jako członek wrocławskiej delegacji wziął udział w przejęciu od władz sowieckich w Przemyślu pierwszego 

transportu części zbiorów Ossolińskich oraz Panoramy Racławickiej. W 1947 roku uczestniczył w przejęciu 

drugiej części zbiorów bibliotecznych. W 1948 roku, po zorganizowaniu Biblioteki Ossolineum, powrócił do 

pracy w tej instytucji. Jako kierownik Działu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów pracował w Bibliotece Za-

kładu Narodowego im. Ossolińskich do emerytury w 1981 roku, a do 1987 roku był tam jeszcze zatrudniony 

w niepełnym wymiarze godzin.  

Od najmłodszych lat interesował się architekturą dworów na Kresach Wschodnich. Swoimi za-

interesowaniami objął całe utracone Kresy Wschodnie w granicach przedrozbiorowych z 1772 

roku. Jeszcze przed wybuchem wojny udało mu się ogłosić kilkanaście artykułów poświęconych 

tej tematyce. Po wojnie kontynuował pracę, zbierając zarówno materiały ikonograficzne, jak i 

opisowe. 

Pierwsze wydanie jego monumentalnego dzieła zatytułowane Materiały do dziejów rezydencji 

ukazało się nakładem Instytutu Sztuki PAN w latach 1986–1994. Praca obejmowała opis ponad 

tysiąca dworów i pałaców, opatrzona była blisko pięcioma tysiącami fotografii, często całkowicie 

nieznanymi. Obok rezydencji znakomitych, które dawno znalazły swe miejsce na kartach pol-

skiej, a nawet powszechnej historii sztuki, znalazły się tutaj omówienia i ilustracje setek średnich 

i małych pałaców oraz dworów, które nigdy nie były opisywane. Publikacja składała się z 11 

tomów w 22 woluminach. 

„Na samym rogu tej starej mapy jest kraj,  

do którego tęsknię […] Niestety, wielki pająk 

rozsnuł na nim swą sieć” – pisał Zbigniew 

Herbert w wierszu Kraj. Po utracie przez Polskę 

ziem wschodnich Roman Aftanazy opisał dzieje 

wszystkich dworów na Kresach w granicach 

przedrozbiorowych. To on zatroszczył się,  

by „zbiory Ossolineum odbyły drogę do swej 

ostatecznej siedziby”.

Jan Malicki, dyrektor Studium  
Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego, odbiera Nagrodę 
„Kustosz Pamięci Narodowej”, 
przyznaną pośmiertnie  
Romanowi Aftanazemu
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Major Czesław Blicharski został odznaczony 

m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-

nia Polski (Polonia Restituta), Krzyżem Wa-

lecznych, trzykrotnie Medalem Lotniczym, 

Gwiazdą Francji i Niemiec. W 2014 roku 

uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej”. Zmarł 21 marca 2015 roku  

w Zabrzu. 
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Czesław  
Blicharski

Urodził się 5 lipca 1918 roku w Tarnopolu. W 1936 roku, po zdaniu matury, rozpoczął studia na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, przerwane w 1939 roku wybuchem wojny. Latem 1939 

roku brał udział w kopaniu rowów obrony przeciwlotniczej, później włączył się w prace powołanej w Tarnopolu 

Straży Obywatelskiej. W marcu 1940 roku podczas próby przedostania się na Węgry został schwytany przez 

NKWD. Po uwięzieniu w Stanisławowie i Humaniu, skazany na 5 lat łagru za szpiegostwo, 5 października 

1941 roku na mocy układu Sikorski–Majski został zwolniony z łagru. W czerwcu 1942 roku dotarł do Anglii. 

W Glasgow, Blackpool i Hucknall odbywał pierwsze szkolenia załóg powietrznych. Latem 1943 roku został 

skierowany do Kanady na kurs bombardierów, który ukończył ze stopniem sierżanta Royal Air Force. Do Anglii 

powrócił 14 marca 1944 roku i otrzymał przydział do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”  

w Faldingworth. Pierwsze bombardowanie Blicharski wykonał nocą z 2 na 3 lutego 1945 roku – celem było 

Wiesbaden. Potem latał m.in. na Drezno, Dortmund, Norymbergę i Kilonię. Nalot na siedzibę Hitlera w Alpach 

był ostatnim lotem na bombardowanie, potem brał jeszcze udział w transportach oswobodzonych jeńców  

z Belgii i zaopatrywaniu w żywność Holendrów z Rotterdamu i Goudy. 

Po wojnie dokończył studia prawnicze na Uniwersytecie Oksfordzkim. Na początku 

1949 roku wyjechał do Ameryki Południowej. Do Polski powrócił dopiero w styczniu 

1956 roku, osiedlił się w Zabrzu.  

Po przejściu w 1978 roku na wcześniejszą emeryturę poświęcił się idei uwieczniania 

pamięci o rodzinnym Tarnopolu. Prowadził badania w Bibliotece Jagiellońskiej  

i licznych archiwach, nawiązywał kontakty z przedwojennymi tarnopolanami i zbie -

rał relacje w całej Polsce. Jego długoletnia praca zaowocowała wydaniem dziesięciu 

książek (seria „Miscellanea tarnopolskie”), w tym: wspomnień z okresu 1918–

1956, albumu fotografii, historii Tarnopola w latach 1809–1945, historii tamtej-

szych nekropolii, szkół, harcerstwa oraz opisu zbrodni ukraińskich nacjonalistów 

na Polakach w województwie tarnopolskim. Innym jego monumentalnym, lecz nie-

wydanym dotąd dziełem jest słownik  biograficzny tarnopolan, zawierający około 12 000 nazwisk. Współpra-

cował także z Ośrodkiem KARTA przy redagowaniu indeksu obywateli polskich represjonowanych w ZSRS. 

W 2002 roku całe swoje archiwum przekazał do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 

Ostatni Polak – lotnik 300 Dywizjonu 

Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. 

Twórca, wraz z żoną Kazimierą, 

unikatowej kolekcji „Archiwum 

Tarnopolskie”.

Stanisław Markowski i Zuzanna 
Kurtyka w imieniu Czesława 
Blicharskiego odbierają z rąk prezesa 
IPN Łukasza Kamińskiego Nagrodę 
„Kustosz Pamięci Narodowej”
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Anatol  
Franciszek Sulik

Urodził się 6 czerwca 1952 roku niedaleko Lubomla w rodzinie polsko-ukraińskiej. Języka polskiego – co za-

wsze podkreślał – nauczył się z inskrypcji na polskich grobach. W 1998 roku ukończył kurs podstawowej 

wiedzy o ochronie zabytków, w którym uczestniczyli Polacy z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Fachowa wiedza 

zdobyta w czasie kursu okazała się bardzo przydatna w jego dalszej działalności. Był długoletnim współpra-

cownikiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, stale współpracował również  

z Konsulatem RP w Łucku. 

Przeprowadził pełną inwentaryzację 12 cmentarzy, na których odnalazł blisko 1200 polskich grobów i odczytał 

ponad 660 nazwisk. To, co ocalało, zostało przez niego opisane i udokumentowane zdjęciami. Wyszukiwał,  

a także odnawiał i sprzątał polskie cmentarze na Wschodzie. Docierał do nich rowerem. Przez wiele lat zgro-

madził ponad 2 tys. stron maszynopisu, setki zdjęć i map dokumentacyjnych, a także inne zabytki związane 

z polskością na Wołyniu. 

Był współzałożycielem i członkiem zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej w Łucku, członkiem Narodowego 

Stowarzyszenia Krajoznawców Ukrainy, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej i Stowarzyszenia Wete-

ranów Polskich Formacji Granicznych. 

Jest autorem publikacji Cmentarz polski w Kowlu. Część dwuwyznaniowego cmentarza rzymskokatolickiego 

i prawosławnego, współautorem Przewodnika historycznego po wołyńskim pobojowisku Legionów Józefa Pił-

sudskiego pod Kościuchnówką (1915–1916). Był korespondentem „Dziennika 

Kijowskiego”; publikował na łamach wielu periodyków – polskich („Spotkania 

z Zabytkami”, „Cenne, bezcenne, utracone”, „Kwarta”) i polonijnych („Gazeta 

Lwowska”, „Krynica”, „Echa Polesia”) – zajmujących się tematyką kresową, 

kombatancką i problemami ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Pracował jako przewodnik turystyczny. Służył pomocą w poszukiwaniach i re-

nowacji grobów osób spoczywających na wołyńskich cmentarzach.  

Anatol Sulik w 2014 roku za swoją działalność został uhonorowany Nagrodą 

„Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarł 11 kwietnia 2014 roku w Kowlu.

Najbardziej aktywny i zapewne najlepiej znany 

opiekun polskich miejsc pamięci narodowej na 

Wołyniu. Jego życiową pasją i misją było 

ocalenie przed zniszczeniem i zapomnieniem 

ginących śladów przeszłości polskiego Wołynia.

Żona Halina i syn Edward odbierają  
z rąk prezesa IPN Łukasza 
Kamińskiego Nagrodę przyznaną 
Anatolowi Sulikowi

Anatol Sulik oprowadza po 
cmentarzu w Kowlu grupę z Polski
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Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej został utworzony z połączenia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii 

Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich na obczyźnie podczas I Walnego 

Zjazdu w dniach 14–15 marca 1990 roku. Przyjmuje w swoje szeregi nie tylko byłych żołnierzy AK, ale również 

jako członków nadzwyczajnych osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie 

polskim. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., po zorganizowaniu środowisk, kół i okręgów Związek 

liczył ponad 80 tys. członków. 

Struktury Związku tworzy 36 okręgów, w których pracuje 559 kół. Wśród okręgów jest pięć „bez 

ziemi”: wileński, poleski, nowogródzki, wołyński i lwowski.  

Najważniejszym osiągnięciem ŚZŻAK jest popularyzacja etosu Armii Krajowej. Z inicjatywy i przy 

współpracy Związku powstały pomniki: Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz 

gen. Stefana Roweckiego „Grota”, a także liczne tablice pamiątkowe i pomniki bohaterów PPP  

i AK na terenie kraju. Wydano liczącą prawie 20 tytułów serię „Biblioteka AK”; od 29 lat wychodzi 

miesięcznik „Biuletyn Informacyjny”. Powołana przez ŚZŻAK Fundacja Filmowa nakręciła blisko 

30 filmów dokumentujących czyn Armii Krajowej, a Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego 

prowadzi w budynku PAST-y ośrodek wiedzy historycznej. Wdrażany przez Związek program 

„Kontynuacja” przyciąga młodzież, której nie jest obojętna tradycja walk o niepodległość narodu. 

Od 2002 roku ŚZŻAK, wspólnie z IPN, koordynuje działalność Klubów Historycznych im. gen. Ste-

fana Roweckiego „Grota”. 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze Związkiem Inwalidów Wojennych oraz Związkiem Kom-

batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych należy do Światowej Federacji Kombatantów. Związek utrzymuje 

kontakt z kombatantami AK żyjącymi na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Najwyższą władzą Związku jest Zjazd 

Delegatów. Operacyjnie działalnością Związku kieruje Prezes Zarządu Głównego oraz 12-osobowe Prezydium 

Zarządu Głównego. 

W 2014 roku Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej został uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej”.

Światowy Związek  
Żołnierzy Armii  
Krajowej

Największe w kraju stowarzyszenie 

kombatanckie, zrzeszające byłych żołnierzy 

Armii Krajowej oraz członków organizacji 

niepodległościowych, które kontynuowały tę 

walkę po rozwiązaniu AK. Jego celem jest 

obrona godności imienia i pamięci żołnierzy AK.

Wiceprezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej  
Mieczysław Szostek podczas 
uroczystości wręczenia nagród

Działacze i współpracownicy 
Światowego Związku Żołnierzy  
Armii Krajowej 
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Oleg  
Zakirow

Syn Zakira Chałchodżajewa i Lidii Pietrowny Wiergulewej, urodził się 29 października 1952 roku w Andiżanie 

w Uzbeckiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej. Był absolwentem prawa Uniwersytetu w Taszkiencie. W la-

tach 1975–1991 służył w KGB, początkowo w Urgenczu, Frunze (obecnie Biszkek) i Ałma-Acie, a od 1983 

roku w Smoleńsku. W latach 1984–1986 uczestniczył w wojnie w Afganistanie, po czym powrócił do służby 

w KGB w Smoleńsku. 

W okresie pieriestrojki, w 1989 roku należał do specjalnej grupy smoleńskiego KGB, której zadaniem była re-

habilitacja ofiar stalinizmu. Mimo nacisków politycznych i dzięki własnej determinacji udało mu się dotrzeć 

do bezpośrednich świadków i wykonawców zbrodni katyńskiej. Spisywał i przechowywał ich zeznania. Wy-

korzystując oficjalne upoważnienie do prac archiwalnych, zapoznał się z dokumentacją zbrodni dokonywanych 

na Polakach w sowieckich obozach jenieckich oraz mordów z czasu wielkiego terroru w latach trzydziestych 

XX wieku. Współpracował z rozgłośnią radiową w Smoleńsku oraz z dziennikarzem tygodnika „Moskowskije 

Nowosti” Giennadijem Żaworonkowem, który publikował materiały dotyczące zbrodni katyńskiej, a także  

z reżyserem filmu Las Katyński Marcelem Łozińskim, Krystyną Kurczab-Redlich – wieloletnią polską kores-

pondentką w Rosji, i Aleksiejem Pamiatnychem – działaczem rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”, poszu-

kującym informacji o zagładzie polskich oficerów w 1940 roku. 

Zakirow w 1990 roku wystąpił z Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, a w następnym roku został 

usunięty ze służby w KGB. Część zgromadzonych przez niego dowodów została przekazana stronie polskiej. 

Szykanowany przez władze i byłych współpracowników, kilkakrotnie cudem uniknąwszy śmierci, w 1998 

roku wraz z żoną i córką wyemigrował do Polski. W 2002 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu 

polskie obywatelstwo. 

W 2010 roku opublikowano w Polsce książkę Olega Zakirowa Obcy element, zawierającą jego wspomnienia, 

która w Konkursie „Książka Historyczna Roku” zdobyła nagrodę w kategorii ‘książka popularnonaukowa’. 

Publikował m.in. w miesięczniku „Nowaja Polsza”, w „Zeszytach Katyńskich” i „Rzeczpospolitej”. 

Oleg Zakirow został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), 

Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a także odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony 

Praw Człowieka”. W 2014 roku przyznano mu Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zmarł 18 kwietnia 

2017 roku w Łodzi.

Były funkcjonariusz KGB w stopniu 

majora, który na własną rękę 

prowadził śledztwo w sprawie 

zbrodni katyńskiej.
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Janusz Krupski został odznaczony pośmiertnie 

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski 

(Polonia Restituta), Krzyżem Wolności i Soli-

darności, a w 2015 roku uhonorowano go Na-

grodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.
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Janusz  
Krupski

Syn Mariana i Franciszki, urodził się 9 maja 1951 roku w Lublinie. Z opozycją związał się na KUL, gdzie  

w 1973 roku, jako prezes Koła Naukowego Historyków, sprzeciwił się przekształceniu Zrzeszenia Studentów 

Polskich w Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. W czerwcu 1976 roku przekazał uczestnikom Zgro-

madzenia Młodzieży i Studentów Europy w Warszawie list otwarty, zawierający przykłady łamania praw czło-

wieka w komunistycznej Polsce. Dzięki współpracy z Piotrem Jeglińskim stworzył kanał przerzutu na Zachód 

informacji o działalności opozycyjnej w PRL. Był współzałożycielem Nieocenzurowanej Oficyny Wydawniczej, 

pierwszego podziemnego wydawnictwa w latach siedemdziesiątych. Jesienią 1977 roku rozpoczął wydawanie 

„Spotkań”, jednego z najważniejszych drugoobiegowych pism o profilu intelektualnym. W „Spotkaniach” 

swoje teksty publikowali m.in. księża Franciszek Blachnicki i Józef Tischner, a także autorzy świeccy, m.in. 

Władysław Bartoszewski i Stefan Kisielewski. Pismo było przedrukowywane także we Francji, gdzie Piotr Jeg-

liński założył wydawnictwo Editions Spotkania. Środowisko „Spotkań” zarówno w kraju, jak i za granicą wy-

dało wiele ważnych książek historycznych. 

Po zalegalizowaniu „Solidarności” Janusz Krupski został koordynatorem Sekcji His-

torycznej przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim w Gdańsku. Efektem 

prowadzonych przez niego prac dokumentacyjnych była książka Grudzień 1970, 

opublikowana przez Editions Spotkania w Paryżu. W stanie wojennym ukrywał się. 

Aresztowano go jesienią 1982 roku i internowano w Lublinie. W tym czasie odrzucił 

propozycję SB wydawania „Spotkań” oficjalnie. Kilka tygodni po zwolnieniu z in-

ternowania został uprowadzony przez SB, na zlecenie kapitana Grzegorza Piotrow-

skiego wywieziony do Puszczy Kampinoskiej i oblany żrącą substancją, w wyniku 

czego doznał ciężkiego poparzenia. 

W wolnej Polsce zasiadał jako ekspert w sejmowej komisji do zbadania skutków 

stanu wojennego oraz w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Kontynuował 

także działalność wydawniczą. W roku 2000 został powołany na stanowisko wiceprezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej. W 2006 roku objął funkcję kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni 

katyńskiej. 

Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Założyciel i redaktor 

niezależnego pisma „Spotkania”. W stanie wojennym internowany,  

 brutalnie represjonowany. Po roku 1989 kontynuował działalność 

wydawniczą. Był wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej,  

a następnie kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych.

Janusz Krupski podczas uroczystości 
rocznicowych pod pomnikiem 
Powstania Warszawskiego



159Janusz Kulesza

2
0

1
5

 

158 Kustosze     2015

Juliusz  
Kulesza

Urodził się 19 maja 1928 roku w Warszawie. Jego rodzice w okresie międzywojennym pracowali w gmachu 

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wychowywał się na Starym Mieście i Żoliborzu. Okupację przeżył 

w Warszawie. Uczęszczał na tajne komplety gimnazjalne i uczył się w wieczorowej szkole poligraficznej.  

W latach 1942–1944 był praktykantem-rysownikiem w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Działał 

również w konspiracji. Był żołnierzem AK pod pseudonimem „Julek”. W Powstaniu Warszawskim walczył jako 

żołnierz oddziału Podziemnej Wytwórni Banknotów (PWB/17/S). Należał do drużyny „Roma”, która broniła 

bloku mieszkalnego przy ulicy Rybaki 35. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Po Powstaniu Warszawskim uciekł z obozu przejściowego w Pruszkowie. W latach 1945–1948 mieszkał  

w Łodzi. Latem 1948 roku wrócił do Warszawy. Był studentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, 

a od 1950 roku – Akademii Sztuk Pięknych. W 1954 roku uzyskał dyplom ASP na wydziale grafiki (pracownia 

prof. Tadeusza Kulisiewicza).  

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, autorem krajowych i zagranicznych wystaw, w tym 

kilku indywidualnych. W latach 1956–1958 należał do grupy artystycznej „Korekta”. Przez ponad 30 lat  

projektował grafikę użytkową dla wydawnictw (około 800 projektów zrealizowanych drukiem). W latach 

1966–1972 był grafikiem telewizyjnego magazynu „Refleksje”. Prowadził zajęcia „Grafika współczesnej prasy” 

dla studentów wydziału dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Z początkiem lat osiemdziesiątych zajął się historią okupacji i Powstania Warszawskiego. Jest autorem kilku-

nastu książek: Z Tasiemką na czołgi, Reduta PWPW, Sierpień przez całe życie, Batalion DZIK w Powstaniu 

Warszawskim, Przeciw konfidentom i czołgom (wspólnie z Robertem Bieleckim, wyróżniona nagrodą „Nike”), 

Starówka. Warszawskie Termopile 1944, W murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Garłuch.  

7 pułk piechoty AK, Bohaterowie dwóch miast, Powstańcza Starówka. Ludzie i ulice, Bankowe szańce (wspólnie 

z Edmundem Baranowskim), Między Baranem a Narutowiczem. Zapiski warszawskiego łodzianina, Żyrafa 

przeciw panterom. IV Zgrupowanie Żoliborskiego Obwodu AK w Powstaniu Warszawskim, Warszawskie gry 

wojenne. Wspomnienia z lat wojny, okupacji i Powstania Warszawskiego (wspólnie z Edmundem Baranow-

skim), Podziemny futbol 1939–1944, Zakazane gole. Futbol w okupowanej Warszawie. 

Janusz Kulesza został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta),  

a w 2015 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik 

Powstania Warszawskiego, grafik, 

autor książek o tematyce 

powstańczej i okupacyjnej.

Juliusz Kulesza podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej” 
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Muzeum Polskie 
w Rapperswilu

Muzeum Polskie w Rapperswilu zostało założone w 1870 roku przez Władysława hr. Platera, który po wy-

dzierżawieniu i wyremontowaniu XIII-wiecznego zamku nad Jeziorem Zuryskim zgromadził w nim liczne pol-

skie zabytki i druki. Po śmierci hrabiego Platera Muzeum pozostawało pod opieką wybitnych działaczy 

emigracyjnych i było miejscem ich dorocznych spotkań i obrad. Bibliotekarzami w Rapperswilu były osoby 

tak zasłużone dla polskiej polityki, kultury i nauki, jak Zygmunt Wasilewski, Stefan Żeromski i prof. Florian 

Znaniecki. 

W 1936 roku instytucję przemianowano na Muzeum Polski Współczesnej. W tej formie pod zarządem pań-

stwowym działało do roku 1945, kiedy to władze komunistyczne w jego miejsce utworzyły „Muzeum ruchu 

rewolucyjnego” i uczyniły placówką propagandową. W związku ze zmianą profilu instytucji szwajcarski sąd 

w roku 1951 wydał decyzję o zerwaniu umowy dzierżawy. 

W odpowiedzi na likwidację polskiego muzeum w roku 1954 powstało polsko-szwajcarskie Towarzystwo Przy-

jaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Jego twórcami byli Szwajcarzy oraz polscy emigranci nieakceptujący 

władzy komunistycznej. Dzięki zabiegom Towarzystwa w 1975 roku instytucja została 

otwarta na nowo i funkcjonuje do dzisiaj jako Muzeum Polskie w Rapperswilu. 

Obecna ekspozycja Muzeum obejmuje dzieje relacji polsko-szwajcarskich, sylwetki 

wielkich Polaków, przedstawia historię walk narodu polskiego „Za wiarę i wolność” 

oraz polską sztukę: malarstwo, rzemiosło artystyczne (w tym sztukę sarmacką), świa-

dectwa kultury żydowskiej w Polsce, sztukę religijną i ludową. Przy Muzeum działają 

archiwum i biblioteka, które gromadzą i udostępniają materiały dotyczące dziejów 

Polaków w Szwajcarii i na emigracji. W bibliotece prezentowane jest archiwum i zbiór 

poloników Jadwigi i Jana Nowaków-Jeziorańskich oraz kolekcja obrazująca kulturę 

polskich Kresów Wschodnich.  

Muzeum Polskie w Rapperswilu zostało za swoją działalność uhonorowane Nagrodą 

„Kustosz Pamięci Narodowej” w 2015 roku.

Jedna z najważniejszych i najstarszych 

instytucji zachowujących i promujących 

kulturę polską poza granicami kraju. Na 

przełomie XIX i XX wieku w Rapperswilu 

zgromadzony był największy na emigracji 

księgozbiór. Po ponownym otwarciu w 1975 

roku Muzeum oraz skupiające się wokół niego 

życie kulturalne stanowiły dla Polaków  

w ojczyźnie i za granicą symbol trwania 

suwerennej Polski.

Zamek Rapperswil, siedziba Muzeum 
Polskiego

Pracownicy Muzeum Polskiego  
w Rapperswilu 

Przedstawiciele Muzeum, dyrektor 
Anna Buchmann i Piotr Mojski, 
odbierają Nagrodę „Kustosz Pamięci 
Narodowej” z rąk prezesa IPN 
Łukasza Kamińskiego



163Kazimierz Piechowski

2
0

1
5

 

162 Kustosze     2015

Kazimierz  
Piechowski

Urodził się 3 października 1919 roku w Rajkowach na Pomorzu Gdańskim. Przed wojną działał w Związku 

Harcerstwa Polskiego. Jesienią 1939 roku z okupowanej Polski wyruszył na Węgry, aby stamtąd dotrzeć do 

Francji i kontynuować walkę w szeregach odradzającego się Wojska Polskiego. Przy próbie przekroczenia gra-

nicy razem z kolegą z drużyny harcerskiej został aresztowany przez niemiecki patrol. Przetrzymywano i tor-

turowano ich w Baligrodzie, więzieniu w Sanoku, w Krakowie przy ul. Montelupich oraz w Nowym Wiśniczu. 

Następnie 20 czerwca 1940 roku zostali osadzeni w KL Auschwitz. Kazimierz Piechowski otrzymał numer 

obozowy 918. Uczestniczył w apelu, podczas którego o. Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się, by ponieść śmierć 

za Franciszka Gajowniczka. Po dwóch latach spędzonych w obozie podjął wraz z trzema towarzyszami niedoli 

udaną próbę ucieczki. Brawurowy plan został przygotowany tak, aby niemieckie dowództwo nie miało podstaw 

do zastosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec pozostałych więźniów. Włamali się do magazynu 

z bronią i mundurami, ukradli samochód esesmanów Steyr 220 i wyjechali przez punkt kontrolny. Kazimierz 

Piechowski, przebrany w mundur oficera, nie miał dokumentów, ale z domu rodzinnego wyniósł biegłą zna-

jomość języka niemieckiego, co umożliwiło im ucieczkę. Była to jedna z najbardziej spektakularnych ucieczek  

z Auschwitz w historii obozu. BBC przedstawiło ją w fabularyzowanym dokumencie, w którym wystąpił sam 

Piechowski, a piosenka Kommander’s Car brytyjskiej piosenkarki o polskich korzeniach – Katy Carr poświęcona 

jest właśnie ucieczce Kazimierza. 

Po ucieczce z obozu Piechowski przyłączył się do oddziału AK, dowodzonego przez Adama Kusza ps. „Gar-

baty”. W partyzantce spędził resztę wojny. W 1945 roku powrócił do Tczewa. Zapisał się na politechnikę 

i podjął pracę w fabryce. Zadenuncjował go komunistyczny aktywista. Po donosie, jako nieujawniony 

żołnierz podziemia zbrojnego, został aresztowany przez UB i skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony po 

siedmiu latach, kontynuował studia i, uzyskawszy tytuł inżyniera, pracował w Stoczni Gdańskiej. 

W 2003 roku obozowe wspomnienia Kazimierza Piechowskiego ukazały się w opracowanej przez niego 

książce Byłem numerem… Historie z Auschwitz. Do ostatnich chwil życia, mimo podeszłego wieku, starał 

się przekazywać swą wiedzę i dzielić swoją historią, o czym świadczyły liczne spotkania z jego udziałem 

w kraju oraz za granicą. Kazimierz Piechowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-

dzenia Polski (Polonia Restituta), w 2015 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Zmarł 15 grudnia 2017 roku w Gdańsku. 

Jeden z pierwszych więźniów obozu 

koncentracyjnego Auschwitz (nr 918), a także 

jeden z niewielu, którym udała się brawurowa 

ucieczka z niemieckiej fabryki śmierci. Żołnierz 

Armii Krajowej. Więzień okresu stalinowskiego. 

Świadek historii i autor wstrząsających 

wspomnień obozowych.

Kazimierz Piechowski podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”
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szkołom imienia Witolda Pileckiego (w tym 

jednej uczelni wyższej w Oświęcimiu), jak 

również licznym skwerom, drużynom i cho-

rągwiom harcerskim. Zaowocowały też po-

wstaniem pomników rotmistrza. Rodzeństwo 

uczestniczy w uroczystościach patriotycz-

nych, w tym o charakterze rocznicowym:  

w koncertach, wykładach, odsłonięciach tablic 

pamiątkowych, udziela wywiadów mediom 

w Polsce i za granicą. Oboje prowadzą bogatą 

korespondencję z osobami i instytucjami za-

interesowanymi historią ojca. Niezwykle war-

tościowe są ich częste spotkania z młodzieżą 

szkolną. Stronią od nagród i odznaczeń. 

Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki 

zostali za swoją działalność uhonorowani Na-

grodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2015 

roku, a w 2017 roku Zofii Optułowicz przy-

znano Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski (Polonia Restituta). 
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Witold Pilecki urodził się w 1901 roku w Ołońcu w Karelii. Z rodzinnym majątkiem w Sukurczach na Nowo-

gródczyźnie związany był aż do wybuchu II wojny światowej, prowadząc gospodarstwo rolne, rozwijając lo-

kalne struktury straży pożarnej, kółka rolnicze i wojskowe. W 1931 roku ożenił się z Marią Ostrowską. Syn 

Andrzej przyszedł na świat rok później, 16 stycznia 1932 roku, a córka Zofia 14 marca 1933 roku. 

Służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami 1920 roku. Walczył podczas kampanii polskiej 1939 

roku, a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 roku, wykonując misję zleconą 

przez dowództwo Związku Walki Zbrojnej, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do KL Auschwitz, 

by tam zdobyć informacje o obozie oraz zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek zagrożenia 

dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić. 

W 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu „Chrobry II”. Od 1945 roku pozostawał  

w 2 Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do komunis-

tycznej Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, pracujące dla rządu 

Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Aresztowany w maju 1947 roku, został osadzony w areszcie śledczym przy 

ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Wyrokiem komunistycznego sądu został skazany 

na śmierć i zamordowany strzałem w tył głowy. Pomimo nieludzkich tortur do końca zachował bohaterską – 

żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Miejsce pochówku Pileckiego do dziś po-

zostaje nieznane. Być może zostanie odnalezione dzięki pracom poszukiwawczym przeprowadzonym przez 

IPN na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim w Kwaterze „Ł”. 

Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cenzurze. 

Jego dzieci były szykanowane. Córka Zofia nie ukończyła studiów na Politechnice Warszawskiej, od władz 

uczelni miała usłyszeć, że „postępowa kadra techniczna nie może tolerować studiów córki zdrajcy narodu pol-

skiego”. Wraz z matką miały problemy ze znalezieniem pracy. Podobne trudności były udziałem syna Andrzeja, 

gdy ubiegał się o studia wyższe lub wymarzony kurs szybownictwa. 

Dzieci Witolda Pileckiego przyczyniły się do jego rehabilitacji w 1990 roku. Przechowują m.in. rodzinną kolekcję 

zdjęciową. Dzięki ich pomocy w IPN powstał album dokumentujący życie i działalność ojca (Jacek Pawłowicz, 

Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948), wystawa „Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz”, strona internetowa 

www.pilecki.ipn.gov.pl. Ich praca społeczna i osobiste zaangażowanie przyczyniły się do nadania prawie 30 

Zofia Pilecka-Optułowicz 
i Andrzej Pilecki

„Ja istnieję tylko po to, by pamięć o moim ojcu pozostała” – powtarza Zofia. Dzieci Witolda Pileckiego – 

bohatera Polskiego Państwa Podziemnego i powojennej konspiracji niepodległościowej, straconego 

potajemnie przez władze komunistyczne, do dziś poszukują miejsca jego pochówku. Od rehabilitacji 

rtm. Pileckiego w 1990 roku – opiekunowie i inicjatorzy miejsc pamięci poświęconych ojcu.

Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej 
Pilecki podczas prezentacji 
wydanego przez IPN albumu 
poświęconego Witoldowi  
Pileckiemu, 2008 r.
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Janusz  
Brochwicz-Lewiński

Urodził się 17 września 1920 roku w Wołkowysku. Po maturze skończył Kurs Podchorążych Rezerwy 29 Dywizji 

Piechoty przy 76 Lidzkim Pułku Piechoty w Grodnie, z którym – jako kapral podchorąży – we wrześniu 1939 

roku walczył z Niemcami. Po agresji ZSRS na Polskę, dzień po swoich dziewiętnastych urodzinach, dostał się 

do niewoli sowieckiej, skąd udało mu się zbiec. Szybko włączył się w działalność konspiracyjną w szeregach 

ZWZ-AK. Służył w różnych oddziałach zbrojnych, między innymi pod komendą por. Hieronima Dekutowskiego 

„Zapory”. W marcu 1944 roku został skierowany do Warszawy, do batalionu Komendy Głównej AK „Parasol”. 

Brał udział w wielu akcjach. Krótko przed Powstaniem Warszawskim dowodził atakiem na aptekę Wendego 

przy Krakowskim Przedmieściu, podczas którego zdobyto narzędzia, lekarstwa i materiały opatrunkowe.  

W Powstaniu Warszawskim został ciężko ranny podczas walk o Pałacyk Michla na Woli. Awansowany do 

stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, został ewakuowany kanałami 

do Śródmieścia. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego dostał się do niewoli. 

Wyzwolony z niemieckiego obozu jenieckiego w Murnau przez Amerykanów, po 

wojnie pozostał na Zachodzie. Wstąpił do armii brytyjskiej, służył m.in. w gwar-

dii przybocznej Jerzego VI. Jako agent wywiadu działał w Palestynie i Sudanie. 

Po opuszczeniu armii był przez 15 lat kwatermistrzem i oficerem administra-

cyjnym w jednej z angielskich szkół wojskowo-cywilnych. Po przejściu na eme-

ryturę w 1985 roku pracował jako tłumacz w placówkach dyplomatycznych 

Wielkiej Brytanii w RFN. 

W 2002 roku podjął decyzję o powrocie do Polski. Od tego czasu aktywnie działał 

w środowisku kombatanckim, udzielał wywiadów, brał udział w realizacji fil-

mów dokumentalnych, spotykał się z młodzieżą, przewodnikami po Warszawie, 

oficerami i żołnierzami jednostek specjalnych. W 2007 roku uczestniczył w akcji 

billboardowej „Patriotyzm Jutra”. W 2008 roku prezydent RP Lech Kaczyński 

awansował go do stopnia generała brygady. 

W latach 2009–2014 był członkiem kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 2014 roku wszedł w skład 

Komitetu Honorowego Fundacji „Łączka”, sprawującego opiekę nad kwaterą Żołnierzy Wyklętych na Powąz-

kach. Wspierał ideowo i honorowo prace prowadzone przez zespół pod kierownictwem pełnomocnika prezesa 

Chłopiec od „Parasola”, który bronił Pałacyku Michla na 

Woli, legendarny „Gryf”, wzór dla młodych ludzi, 

generał, agent wywiadu brytyjskiego, działał  

w środowisku kombatanckim, wspierał prace 

identyfikacyjne ofiar terroru komunistycznego. 

Janusz Brochwicz-Lewiński  
w otoczeniu rodziny i przyjaciół 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”

Instytutu Pamięci Narodowej ds. poszukiwań 

miejsc pochówku ofiar terroru komunistycz-

nego profesora Krzysztofa Szwagrzyka.  

Janusz Brochwicz-Lewiński został odzna-

czony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odro-

dzenia Polski (Polonia Restituta), dwukrotnie 

Krzyżem Walecznych, brytyjskim General 

Service Medal, a w 2016 roku uhonorowano 

go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Zmarł 5 stycznia 2017 roku w Warszawie. 

Pośmiertnie został awansowany do stopnia 

generała dywizji. 



171Irena Sandecka

wie egzaminów. Włożyła wiele wysiłku w ra-

towanie materialnego dziedzictwa Krze-

mieńca: opiekowała się polskimi grobami, 

m.in. matki Słowackiego oraz profesorów Li-

ceum Krzemienieckiego, zadbała, aby na 

krzemienieckim cmentarzu uczczono pamięć 

ks. Jakuba Macyszyna. Walczyła o odzyskanie 

oraz remont dworu Słowackich, domagała się 

zwrotu kościoła licealnego, była także jedną  

z założycielek Towarzystwa Odrodzenia Kul-

tury Polskiej w Krzemieńcu im. J. Słowac-

kiego, które później zainicjowało powstanie  

w mieście muzeum poety. Przez lata działal-

ności cieszyła się wielkim autorytetem i za-

ufaniem wśród mieszkańców, stając się żywą 

legendą Krzemieńca. 

Irena Sandecka zmarła 25 marca 2010 roku 

w Krzemieńcu. W 2016 roku zos tała pośmiert-

nie uhonorowana Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej”. 

2
0

1
6

 

170 Kustosze     2016

Irena  
Sandecka

Córka Ryszarda i Marii z Czartkowskich, urodziła się 11 kwietnia 1912 roku w Humaniu na Kijowszczyźnie  

w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Ukończyła Liceum Krzemienieckie oraz studia pedagogiczne na Uni-

wersytecie Jagiellońskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach powszechnych w Równem, Krzemieńcu  

i Sosnowcu. Wybuch II wojny światowej zastał ją w Belgii, gdzie prowadziła harcerskie półkolonie dla dzieci 

polskich robotników. Podjęła natychmiastową decyzję o powrocie do kraju. Przez Francję, Szwajcarię, Włochy, 

Węgry i Rumunię dotarła do Lwowa na dzień przed zbombardowaniem dworca kolejowego. Zgłosiła się na 

ochotnika do obrony miasta. Po powrocie do Krzemieńca włączyła się w działalność Okręgowej Delegatury 

Rządu na Kraj oraz podjęła współpracę z Armią Krajową. Od 1943 roku angażowała się w pomoc mieszkańcom 

atakowanym przez nacjonalistów ukraińskich. Do bardziej spektakularnych dokonań Ireny Sandeckiej z tego 

okresu należy uratowanie wielu polskich mieszkańców Wiśniowca (Nowego i Starego), dla których 

ewakuacji zorganizowała eskortę złożoną z niemieckich żołnierzy. Z jej inicjatywy do Wiśniowca 

wysłano dwa konwoje mające na celu poszukiwanie osób uratowanych z pogromu. Zajmowała 

się również uchodźcami, którzy w Krzemieńcu znajdowali schronienie. Organizowała transporty 

sierot i matek z dziećmi do Krakowa. Zbierała także świadectwa osób, które ocalały z ludobójstwa. 

Została aresztowana 11 maja 1944 roku przez Sowietów i więziona przez trzy i pół miesiąca  

w Krzemieńcu i Zbarażu. Nie skorzystała z możliwości tzw. repatriacji, jaka objęła Kresy Połu-

dniowo-Wschodnie po zakończeniu II wojny światowej. Mimo niebezpieczeństwa oraz szykan ze 

strony władzy sowieckiej podjęła heroiczną walkę o zachowanie języka i kultury polskiej.  

Po wojnie pracowała jako laborantka w szpitalu w Krzemieńcu. Od 1944 roku wraz z matką or-

ganizowała tajne nauczanie w języku polskim, a po śmierci matki w 1955 roku samotnie konty-

nuowała podjętą wcześniej pracę. Opracowała w tym celu Elementarz krzemieniecki, ręcznie 

napisany i ilustrowany. W latach 1944–1974 była organistką oraz prowadziła chór parafialny  

w kościele św. Stanisława, który był jedynym czynnym na Wołyniu kościołem katolickim z liturgią 

w języku polskim. Swój dom udostępniła posługującym w Krzemieńcu księżom, Jakubowi Macy-

szynowi i Bronisławowi Mireckiemu. W latach 1953–1999 była katechetką. 

Przez lata działalności pedagogicznej uczyła patriotyzmu i języka ojczystego. Od 1991 roku przez dziesięć lat 

przygotowywała młodzież ubiegającą się o stypendia uniwersyteckie w Polsce do przeprowadzanych we Lwo-

„Matka krzemienieckich Polaków”, mówiła, że ma 

trzy zadania: „chciałabym, żeby Polacy, nie tylko 

miejscowi, mieli świadomość, że tu w Krzemieńcu 

jesteśmy u siebie; żeby dalej rozwijały się sprawy 

związane z Krzemieńcem jako swoistą »enklawą« 

Słowackiego i żeby katecheza naszych polskich 

dzieci była prowadzona w języku ojczystym”. 

„Przeżywszy niemal 98 lat wiernie służyła Bogu, 

ludziom i Ojczyźnie”.

Irena Sandecka z bliskimi

Przyjaciele i współpracownicy  
Ireny Sandeckiej podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”
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Janusz Smaza został uhonorowany wieloma nagrodami i od-

znaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 

Polski (Polonia Restituta), Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Glo-

ria Artis”, Orderem Rycerskim św. Sylwestra. W 2016 roku 

przyznano mu Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”.  
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Janusz  
Smaza

Urodził się w 1956 roku w Wadowicach. Jest wykładowcą akademickim, profesorem w warszawskiej Akademii 

Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. 

Stale współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędami konserwatorskimi, wydzia-

łami konserwacji na uczelniach polskich i zagranicznych oraz wieloma instytucjami i organizacjami pozarzą-

dowymi, zaangażowanymi w prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego (m.in. Społeczny 

Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowa-

rzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Towarzystwo Tradycji Akademickiej).  

W zakres tej współpracy wchodzą prace konserwatorskie prowadzone w szczególnie cennych obiektach za-

bytkowych nie tylko na terenie Polski, lecz również poza granicami kraju. 

Na szczególną uwagę zasługują m.in. realizacje konserwatorskie w dawnej kolegiacie 

oraz kościele podominikańskim w Żółkwi, katedrze łacińskiej we Lwowie, w kościele 

św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim, kaplicy Sieniawskich w Brzeżanach, 

na cmentarzach w Dreźnie, Lwowie, Paryżu, Polonezköy (Adampolu) w Turcji, Wil-

nie. Równocześnie przez cały czas społecznie nadzoruje prace prowadzone na terenie 

Polski – w Bieszczadach, na Roztoczu przy cmentarzach ukraińskich. 

Jest autorem licznych wystąpień dotyczących ratowania polskiego dziedzictwa kul-

turowego i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych na konferencjach kra-

jowych i międzynarodowych, a także kilkunastu publikacji z zakresu konserwacji. 

Brał udział w wielu wystawach konserwatorskich. Działa jako rzeczoznawca mi-

nistra kultury i dziedzictwa narodowego (od 1997 roku), opiekun naukowo-dydaktyczny stypendystów Gaude 

Polonia MKiDN, członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc 

Historycznych ICOMOS, Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Karpackiego, Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami. 

Był współzałożycielem organizacji ratujących zabytki mniejszości narodowych w Polsce, takich jak: Komisja 

Ratowania Dóbr Kultury przy Polskim Klubie Ekologicznym w Warszawie (1981, rozwiązana w stanie wojen-

nym), Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami (1983–1999). 

„Kamień musi mówić, inaczej 

popadnie w zapomnienie”. Wybitny 

specjalista w zakresie konserwacji 

zabytków kamiennych ocala od 

zapomnienia dziedzictwo kulturowe 

narodu polskiego, prowadząc prace 

na cmentarzach polskich poza 

granicami kraju, restaurując kresowe 

zabytki; pracował w ponad 

dwudziestu krajach świata.

Janusz Smaza podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Naro dowej” 

Janusz Smaza podczas prac 
konserwacyjnych w Kamieńcu 
Podolskim
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Stowarzyszenie 
„Pokolenie”

Stowarzyszenie w cudzysłowie, działające od 1997 roku, zajmuje się m.in. popularyzacją najnowszej historii 

Polski. Jego siedzibą są Katowice, a główna aktywność związana jest z tematyką regionalną. W dorobku ma 

prace popularnonaukowe o „Solidarności” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Podbeskidzia i Częstochowy (przy-

gotowane wraz z wydawnictwem Volumen). Stowarzyszenie wspólnie z TVP3 Katowice zrealizowało cykl pro-

gramów poświęcony ludziom „Solidarności”; tej samej tematyki dotyczył cykl w „Dzienniku Zachodnim”, 

zatytułowany „Ludzie Solidarności”. Również w „Dzienniku Zachodnim” ukazały się wkładki okolicznościowe 

w całości przygotowane przez Stowarzyszenie w związku z rocznicami powstania „Solidarności” oraz zbrodni 

w KWK „Wujek”, a w dzienniku „Rzeczpospolita” – wkładka o powstaniu styczniowym. We współpracy  

z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry przygotowywano film dokumentalny o III Pułku Ułanów Śląskich. 

Głównym przedsięwzięciem, realizowanym przez Stowarzyszenie we współpracy z IPN, jest projekt Encyklo-

pedia Solidarności. Na stronach internetowych projektu znajduje się ok. 5000 biogra-

mów, 2500 haseł, 180 000 skanów prasy podziemnej oraz kilkaset relacji świadków 

historii. Jest to największy portal poświęcony tematyce opozycji lat 1976–1989. Do-

tychczas ukazały się cztery tomy Encyklopedii Solidarności (2010, 2012, 2019, 2020).  

Stowarzyszenie było m.in. inicjatorem i producentem największych wydarzeń związa-

nych z obchodami 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w tym widowiska 

multimedialnego przed kopalnią „Wujek”. W 2013 roku, w 150. rocznicę powstania 

styczniowego, Stowarzyszenie przygotowało obejrzany przez ponad 3000 widzów kon-

cert „Za Wolność 1863”. Obydwie produkcje były retransmitowane przez TVP1.  

W 2014 roku przygotowywano wizualizację do widowiska „Podziemna Armia Po-

wraca”, które miało swoją premierę pod koniec roku. W ciągu kilkunastoletniej dzia-

łalności „Pokolenie” zebrało również środki na budowę pomnika Krzyża Polskiego (był 

to pierwszy w kraju monument poświęcony walce o niepodległość w latach 1939–1989) 

oraz pomnika Ofiar Komunizmu, odsłoniętego w Olkuszu w grudniu 2015 roku. 

Wartą odnotowania inicjatywą był trzyletni projekt pielęgnujący pamięć o Żołnierzach Wyklętych, realizowany 

m.in. ze Starostwem Powiatowym w Żywcu i Gminą Wilkowice. Jego efektem była m.in. wystawa plenerowa 

poświęcona historii zgrupowania partyzanckiego NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flamego „Bartka”. 

„Połączył nas antykomunizm  

i brak zgody na Polskę, w której 

nie jest szanowana ludzka 

godność, a dawni zbrodniarze 

chodzą w glorii bohaterów i ludzi 

honoru”, „będąc patriotami 

chcemy przekonać zarówno 

społeczeństwo, jak i rządzących, 

że historia naszej Ojczyzny jest 

naszym najlepszym towarem 

eksportowym i powinniśmy ją 

pokazywać przy wszystkich 

możliwych okazjach zarówno  

w kraju, jak i za granicą”.

Stowarzyszenie posiada archiwum zdjęciowe, a także zbiór kilkuset niepublikowanych dotąd relacji. Pomaga 

również byłym działaczom opozycji, organizując dla nich pomoc finansową i prawną, a także występując  

o renty specjalne do Prezesa Rady Ministrów oraz odznaczenia państwowe do Prezydenta RP. 

W 2016 roku Stowarzyszenie Pokolenie zostało uhonorowane Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.
Przemysław Miśkiewicz, 
przewodniczący Stowarzyszenia 
„Pokolenie” podczas uroczystości 
wręczenia Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”

Członkowie Stowarzyszenia 
„Pokolenie” z rodzinami
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Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej powstał 12 lutego 1989 roku, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych śro-

dowisk harcerskich poprzez powołanie ogólnopolskiej organizacji harcerskiej, alternatywnej wobec działającego 

w PRL Związku Harcerstwa Polskiego. Korzenie ZHR sięgają 1980 roku, w którym powstały Kręgi Instruk-

torów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, skupiające niezależne, tzw. niepokorne, środowiska harcerzy 

i instruktorów. W harcerstwie czasów PRL też istniał nurt tradycyjny nawiązujący do idei służby Bogu, Polsce 

i bliźnim. 

Jednym z głównych celów założenia ZHR był powrót do zasad wychowania harcerskiego wypracowanych 

przez wybitnych instruktorów – twórców harcerstwa w Polsce. W pracy tej czynnie pomagali harcerze i har-

cerki, z których najstarsi złożyli przyrzeczenie harcerskie jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 

ZHR, posługując się tradycyjną, uniwersalną metodą harcerską, potrafi żywo tworzyć ideowo-patriotyczny 

program. Na szczególne uznanie zasługuje służba Związku na polu popularyzowania i umacniania tradycji, 

tożsamości narodowej i patriotyzmu Polaków. Wychowanie patriotyczne i podnoszenie wartości pamięci  

o przeszłości jest ważnym elementem programu wychowawczego Związku. Organizacja stanowi ogniwo w łań-

cuchu pamięci pomiędzy przeszłością Szarych Szeregów, Hufców Polskich, Armii Krajo-

wej, antykomunistycznego ruchu oporu i „Solidarności” a przyszłością niepodległej Polski. 

Po 1989 roku ZHR, kontynuując i rozwijając wcześniejszą działalność, zrealizował wiele 

inicjatyw programowych, wnosząc wielki wkład w zachowanie narodowej pamięci wśród 

młodych ludzi. Są to m.in. programy wychowawcze i edukacyjne zawarte w sprawno-

ściach zdobywanych przez harcerzy, takich jak „Ponury” (mjr Jan Piwnik), „50-lecie 

Szarych Szeregów”, „Polskie Państwo Podziemne”, „Burza”, „Mały Powstaniec”, „Soli-

darni”, kultywowanie pamięci o wydarzeniach i postaciach historycznych poprzez orga-

nizację obchodów rocznic, działania na polu ochrony miejsc pamięci narodowej 

(pomników, cmentarzy wojennych, miejsc kaźni i bitew polskiego podziemia), publikację 

materiałów edukacyjnych, współorganizację konkursów, rajdów historycznych, prelekcji 

czy zbieranie relacji świadków historii. 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w 2016 roku został uhonorowany Nagrodą „Kus-

tosz Pamięci Narodowej”.

Organizacja młodzieżowa, kontynuująca tradycje i myśl wychowawczą kilku 

pokoleń polskich harcerek i harcerzy, odwołuje się do tradycji ideowej skautingu 

i Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1918–1939, w pracy wychowawczej kieruje 

się wartościami chrześcijańskimi.

Grzegorz Nowik,  
przewodniczący Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej odbiera Nagrodę

Grupa harcerzy ZHR  
przy pomniku patrona Związku – 
Andrzeja Małkowskiego
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jakim była zdeterminowana, niecofająca się 

przed niczym wola niepodległości”. 

W październiku 2005 roku zwyciężył w wy-

borach prezydenckich. Pełniąc najwyższy 

urząd, przykładał dużą wagę do prowadzenia 

aktywnej polityki historycznej, honorował za-

pomnianych bohaterów, osoby zasłużone dla 

polskiej wolności i niepodległości. Z jego ini-

cjatywy w 2009 roku ustanowiono 1 sierpnia 

Narodowym Dniem Pamięci Powstania War-

szawskiego. Wspierał proces przywracania 

pamięci o powojennym podziemiu niepodle-

głościowym, czego wyrazem było skierowanie 

w 2010 roku do sejmu projektu ustawy  

o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Lech Kaczyński razem ze swoją żoną Marią  

i 94 osobami zginął 10 kwietnia 2010 roku  

w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem,  

w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni 

katyńskiej. Spoczął na Wawelu, w krypcie ka-

tedry pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. 

Wśród licznych odznaczeń, jakie otrzymał, 

znajdują się: Order Orła Białego, Order Od-

rodzenia Polski (Polonia Restituta), gruziński 

Order Świętego Jerzego, ukraiński Order Ja-

rosława Mądrego, a także najwyższe odzna-

czenia Czech, Słowacji i Węgier. 

W 2017 roku prof. Lech A. Ka czyński został 

pośmiertnie uhonorowany Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”.
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Lech Aleksander  
Kaczyński

Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie, w rodzinie Rajmunda, z zawodu 

inżyniera, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, oraz Jadwigi z domu Jasiewicz, sanitariuszki 

AK, z zawodu polonistki. 

W latach 1967–1971 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku 

na Uniwersytecie Gdańskim obronił pracę doktorską, a w 1990 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. 

Od 1971 roku był wykładowcą akademickim; w drugiej połowie lat siedemdziesiątych związał się z opozycją 

demokratyczną. Latem 1976 roku, odpowiadając na apel Komitetu Obrony Robotników, zaangażował się  

w akcję zbierania pieniędzy dla represjonowanych uczestników protestów z Radomia i Ursusa. Był publicystą 

niezależnego „Robotnika Wybrzeża”, kolporterem Biuletynu Informacyjnego KSS „KOR”. Jako doradca Mię-

dzyzakładowego Komitetu Strajkowego podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku był autorem 

części porozumienia gdańskiego, dotyczącej prawa pracy. Współtworzył także zapisy statutu „Solidarności”. 

Od 1981 roku pełnił funkcję delegata gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas stanu wojennego był inter-

nowany w Strzebielinku (grudzień 1981 – październik 1982). W 1985 roku wszedł w skład regionalnej Rady 

Pomocy Więźniom Politycznym w Gdańsku. Razem z bratem Jarosławem był doradcą podczas strajków w 

maju i sierpniu 1988 roku w Stoczni Gdańskiej. We wrześniu 1988 roku uczestniczył w rozmowach w Mag-

dalence k. Warszawy. Od lutego do kwietnia 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu, zasilając 

zespół do spraw pluralizmu związkowego. 

Od maja 1990 roku był pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 1991 

roku został ministrem stanu ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta, a rok później – prezesem 

Najwyższej Izby Kontroli. W 2000 roku powołano go na urząd ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego 

Buzka. Pełnił także mandat senatora i dwukrotnie posła. Jako prezydent Warszawy (2002–2005) nadał ob-

chodom 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wyjątkowy charakter i uczynił je wydarzeniem na 

skalę międzynarodową, w którym uczestniczyli najwyżsi rangą przedstawiciele wielu państw. Doprowadził 

m.in. do otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego i przywrócenia bohaterskiemu zrywowi z sierpnia 1944 

roku należytego miejsca w historii. Podkreślał, że „Powstanie Warszawskie nie było przypadkiem. Wydarzenia 

tej miary nie rodzą się przypadkiem. Największa w czasie II wojny światowej, trwająca dwa miesiące bitwa 

między wojskami niemieckimi a oddziałami w konspiracji nie byłaby możliwa bez tego szczególnego fenomenu, 

„Tragedia Katynia i walka  

z kłamstwem katyńskim to 

doświadczenie ważne dla 

kolejnych pokoleń Polaków.  

To część naszej historii. Naszej 

pamięci i naszej tożsamości.  

To jednak także część historii 

całej Europy, świata.  

To przesłanie dotyczące 

każdego człowieka  

i wszystkich narodów. 

Dotyczące i przeszłości,  

i przyszłości ludzkiej 

cywilizacji. Zbrodnia katyńska 

już zawsze będzie 

przypominać o groźbie 

zniewolenia i zniszczenia  

ludzi i narodów.  

O sile kłamstwa. Będzie  

jednak także świadectwem 

tego, że ludzie i narody potrafią 

– nawet w czasach 

najtrudniejszych – wybrać 

wolność i obronić prawdę” – 

zapisał prezydent RP Lech 

Kaczyński w przemówieniu 

przygotowanym na 

uroczystości 10 kwietnia  

2010 roku. 

Prezydent Lech Kaczyński podczas 
uroczystości z okazji Dnia Matki  
w Pałacu Prezydenckim. Z lewej 
strony Jadwiga Kaczyńska, matka 
prezydenta, z prawej – jego 
małżonka Maria, 2007 r.
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Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) jest organizacją poza-

rządową z siedzibą we Wrocławiu. Posiada własne archiwum, w którym zgromadziło ponad 20 tys. relacji 

bezpośrednich świadków ludobójstwa, a także unikatowe fotografie. Wspomnienia zbierane są na bieżąco,  

a byli mieszkańcy Kresów Wschodnich nadal odpowiadają na apele, przysyłając swoje relacje. W zakresie do-

kumentowania zbrodni OUN i UPA Stowarzyszenie od lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. 

Od 1992 roku Stowarzyszenie wydaje kwartalnik historyczno-publicystyczny „Na Rubieży”. Opublikowało 

też kilka książek, dokumentujących mordy dokonane na Polakach na obszarach należących 

przed wojną do województw: tarnopolskiego, lwowskiego i stanisławowskiego, a także wydało 

publikację o zbrodniach na duchowieństwie rzymskokatolickim. Wydania doczekały się też 

wspomnienia świadków oraz przewodnik po pomnikach, mogiłach i innych miejscach pamięci 

poświęconych ofiarom zbrodni OUN i UPA. 

Do celów Stowarzyszenia należy wspieranie i organizowanie budowy pomników oraz tablic pa-

miątkowych. Z inicjatywy Stowarzyszenia w 1999 roku wybudowano we Wrocławiu pomnik 

Ofiar Zbrodni Ludobójstwa na Ludności Polskiej, który upamiętnia Polaków zamordowanych 

przez OUN i UPA. Monument poświęcił kard. Henryk Gulbinowicz. To właśnie przed wroc-

ławskim pomnikiem SUOZUN organizuje coroczne uroczystości poświęcone ofiarom zbrodni 

wołyńskiej. 

Stowarzyszenie nie tylko upamiętnia ofiary ukraińskich zbrodni i działa na rzecz ustalenia faktów 

o ich sprawcach, ale także honoruje Ukraińców, którzy pomagali swym polskim sąsiadom  

z narażeniem własnego życia. Dzięki działaniom SUOZUN udało się ustalić dziesiątki nazwisk 

ukraińskich Sprawiedliwych, którzy informowali Polaków o grożącym im niebezpieczeństwie. 

W 2007 roku IPN wydał na ten temat publikację Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. O Ukraińcach 

ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. 

W 2017 roku Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów za swoją działalność 

zostało uhonorowane Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Stowarzyszenie  
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów

Stowarzyszenie upamiętnia tragiczny los Polaków, którzy w latach 

1943–1945 padli ofiarami mordów ukraińskich nacjonalistów z OUN  

i UPA, ujawnia zbrodnie i gromadzi dokumentację, a także przeciwdziała 

fałszowaniu informacji na temat stosunków polsko-ukraińskich.

Szczepan Siekierka, prezes 
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, 
podczas uroczystości wręczenia 
nagród  

Wrocławski Pomnik Ofiar Rzezi 
Wołyńskiej postawiony dzięki 
staraniom Stowarzyszenia
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Geneza organizacji wiąże się z ochotniczą służbą przedstawicieli amerykańskiej Polonii w armii polskiej we 

Francji w czasie I wojny światowej. Tak zwana Błękitna Armia – nazywana w ten sposób od koloru mundurów 

– powstała w 1917 roku za sprawą gen. Józefa Hallera, a w jej szeregi weszło ok. 20 tys. ochotników z USA  

i Kanady. Po zakończeniu działań zbrojnych większość Polaków zza oceanu powróciła do swych rodzinnych 

domów, gdzie zaczęli tworzyć kluby i związki polskich weteranów. Ich przedstawiciele spotkali się w maju 

1921 roku na zjeździe w Cleveland, stolicy stanu Ohio, gdzie powołali do życia SWAP. 

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został dr Teofil Starzyński, działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokół”, szef służby medycznej Armii gen. Hallera, a także uczestnik walk z Ukraińcami o Małopolskę 

Wschodnią. Ze Stowarzyszeniem współpracowały znane osobistości środowiska emigracyjnego, m.in. światowej 

sławy pianista oraz dyplomata, sygnatariusz traktatu wersalskiego Ignacy Jan Paderewski. 

Organizacyjnie SWAP dzieli się na placówki i okręgi, działające na terenie USA i Kanady. Siedziba główna Sto-

warzyszenia mieści się w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku. W budynku tym znajduje się też redakcja 

miesięcznika „Weteran”, Muzeum Tradycji Oręża Polskiego, Archiwum SWAP oraz biblioteka. 

Na uwagę zasługuje bogata kolekcja muzealnicza Stowarzyszenia, obejmująca m.in. sztandary, 

mundury i odznaczenia, a także elementy uzbrojenia i wyposażenia żołnierza polskiego z okresu 

obu wojen światowych. Do najcenniejszych archiwaliów należy kartoteka osobowa ponad 20 tys. 

weteranów, którzy byli lub są członkami SWAP, wykaz ponad 38 tys. ochotników ze Stanów Zjed-

noczonych i Kanady do Armii Polskiej we Francji z lat 1917–1919 oraz bogata kolekcja fotografii 

i nagrań audiowizualnych, głównie relacji żołnierskich.  

Stowarzyszenie organizuje zbiórki pieniężne dla weteranów, zakłada schroniska dla bezdomnych 

oraz tworzy miejsca pracy dla bezrobotnych. SWAP zajmuje się również działalnością wydawniczą, 

m.in. od 1921 roku wydaje nieprzerwanie miesięcznik „Weteran” – najstarsze tego typu polskie 

czasopismo. Publikuje również książki i produkuje filmy dokumentalne. 

Działalność Stowarzyszenia doceniły najwyższe władze państwowe II Rzeczypospolitej, przyznając mu za-

szczytne odznaczenia: Order Odrodzenia Polski i Krzyż Zasługi. 

W 2017 roku Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce zostało uhonorowane Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”. 

Stowarzyszenie  
Weteranów Armii  
Polskiej w Ameryce

Najstarsza polska organizacja 

kombatancka na świecie, działającą 

nieprzerwanie od 1921 roku. Troszczy 

się o należących do Stowarzyszenia 

weteranów walk o niepodległość – 

byłych polskich żołnierzy, którzy 

zmagają się na co dzień  

z inwalidztwem, chorobami  

i trudną sytuacją materialną.

Uroczystość organizowana przez 
Stowarzyszenie Weteranów Armii 
Polskiej na cmentarzu w Niagara  
on the Lake

Uroczystość wręczenia nagród,  
od lewej stoją:  
prezes IPN Jarosław Szarek, 
komendant naczelny SWAP Wincenty 
Knapczyk, Anna Maria Anders,  
szef Urzędu ds. Kombatantów  
i Osób Represjonowanych Jan Józef 
Kasprzyk, Helena Knapczyk, 
dowódca Garnizonu Warszawa  
gen. Robert Głąb 

Helena i Wincenty Knapczykowie 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej" 
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Janusz  
Wasylkowski

Przyszedł na świat 2 sierpnia 1933 roku we Lwowie. Jego ojciec pracował jako ślusarz, matka była gospodynią 

domową. Choć był wówczas zaledwie sześcioletnim chłopcem, dobrze zapamiętał niemieckie bombardowania 

miasta w 1939 roku. Pierwszą okupację sowiecką (1939–1941), okupację niemiecką (1941–1944) i ponowne 

zajęcie miasta przez Armię Czerwoną przeżył we Lwowie. W 1944 roku wyjechał z rodzinnych stron. We Wroc-

ławiu ukończył studia polonistyczne. Podczas studiów związał się z wrocławskimi teatrami studenckimi, był 

m.in. założycielem Teatrzyku Satyry „Ponuracy”. Prowadził szeroko pojętą działalność popularyzującą kulturę – 

był współzałożycielem tygodnika „Poglądy”, wyreżyserował też kilka programów telewizyjnych. 

W 1961 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie poświęcił się dziennikarstwu. Pracował m.in. w tygodniku har-

cerskim „Drużyna” oraz w „Życiu Gospodarczym”. W latach 1972–1974 był kierownikiem artystycznym 

Teatru Rozrywki w TV, zrealizował 45 spektakli; w latach 1987–1988 kierował teatrem „Buffo”. W 1991 roku 

założył Instytut Lwowski oraz pismo „Rocznik Lwowski”, którego był redaktorem naczelnym. Cenną inicja-

tywę wydawania roczników od kilku lat wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Publikacja stanowi płaszczyznę debaty nad lwowskim dziedzictwem oraz nad sposobami zachowania pamięci 

o wybitnych lwowiakach.  

Janusz Wasylkowski wydał 21 książek: sztuki teatralne, wiersze, satyry (Samotny jak pies w butonierce), mo-

nografię polskich organizacji niepodległościowych w Danii – Na rzecz wolnej Polski. Szczególne miejsce  

w jego bogatym dorobku zajmują publikacje o tematyce lwowskiej, m.in. Ni ma jak Lwów, Piosenki lwowskiej 

ulicy, Lwowskie misztygałki, Teatr z ulicy Kopernika: Polski Teatr Ludowy we Lwowie 1958–2008 oraz 

słynny słownik gwary lwowskiej. Jest autorem licznych aforyzmów i reportaży. Jego publikacje oraz sztuki 

teatralne tłumaczone były na wiele języków, m.in. na czeski, słowacki, niemiecki, angielski, duński, serbski, 

chorwacki oraz bułgarski. Jest też zapalonym kolekcjonerem. Jego zbiór ponad 16 tysięcy pocztówek „Kresy 

wschodnie dawnej Rzeczpospolitej” nabyła Biblioteka Narodowa. 

Za swą działalność Janusz Wasylkowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał m.in.: Medal 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Złotą Od-

znakę Związku Ziem Wschodnich RP, Medal „Pro Memoria” oraz Honorowe Wyróżnienie Nagrody Literackiej 

im. Władysława Reymonta. W 2017 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.  

Janusz Wasylkowski zmarł 14 kwietnia 2020 roku.

Założyciel Instytutu 

Lwowskiego, wieloletni 

redaktor „Rocznika 

Lwowskiego”, Strażnik Pamięci 

polskiego dziedzictwa 

kulturowego we Lwowie.

Janusz Wasylkowski odbiera 
Nagrodę z rąk prezesa IPN 
 Jarosława Szarka



189ojciec Antoni Herkulan Wróbel

Polski kardynała Józefa Glempa rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Wśród jego licznych osiągnięć 

było m.in. zainicjowanie cyklicznych zjazdów polskiego duchowieństwa. Funkcję rektora pełnił do 2006 roku, 

w tym czasie zajmował się jednocześnie badaniem dziejów osadnictwa polskiego w Argentynie. Owocem tych 

dociekań naukowych było wydanie blisko 300 różnych publikacji. 

Za zasługi w krzewieniu polskości na obczyźnie ojciec Herkulan Wróbel otrzymał dwukrotnie Order Odrodzenia 

Polski (Polonia Restituta). Swą życiową misję pełni na argentyńskiej ziemi do dziś. W 2017 roku został uhono-

rowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.  
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Antoni  
Herkulan Wróbel

Urodził się 8 marca 1934 roku we wsi Wierzchowiska koło Janowa Lubelskiego. Ojciec – Jan, zajmował się 

gospodarstwem rolnym, matka – Zofia, opiekowała się domem. Już w młodości Antoni postanowił, że zostanie 

kapłanem. Jako 15-latek zaczął uczęszczać do niższego seminarium duchownego ojców franciszkanów we 

Wrocławiu. Niebawem rozpoczął życie zakonne w nowicjacie ojców bernardynów w Leżajsku. Złożył śluby 

zakonne 31 sierpnia 1952 roku. Kształcił się w seminarium duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy 

też zaczął posługiwać się imieniem Herkulan. Święceń kapłańskich udzielił mu biskup Karol Wojtyła 26 czerwca 

1960 roku. 

W 1964 roku ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nie uzyskał jednak dyplomu, 

ponieważ poświęcił się pracy misyjnej. Celem podróży zakonnika była daleka Argentyna, gdzie historia osad-

nictwa polskiego sięgała końca XIX wieku. Trudności z uzyskaniem paszportu sprawiły, że na argentyńskiej 

ziemi ojciec Herkulan stanął dopiero pod koniec 1966 roku. Witali go tam 

przedstawiciele Polskiej Misji Katolickiej. Misjonarz szybko zaaklimatyzował 

się w środowisku argentyńskiej Polonii. Poświęcał się pracy na rzecz rodaków, 

ale wspierał także działalność miejscowego duchowieństwa i pomagał rdzen-

nym mieszkańcom Argentyny. Szybko nauczył się również języka hiszpań-

skiego. 

Pełnił posługę m.in. w Rosario – jednym z największych miast Argentyny. 

Nauczał polskie dzieci i młodzież, ale pomagał też argentyńskiej biedocie, za-

mieszkałej w miejscowych slumsach. Pracował na rzecz kultywowania rodzi-

mych tradycji, m.in. obchodów świąt narodowych. Aktywnie wspierał 

budownictwo kościołów – jeden z nich, pod wezwaniem św. Maksymiliana 

Kolbego, powstał w miejscowości San José właśnie dzięki polskiemu zakon-

nikowi. Inną zasługą ojca Herkulana była rozbudowa Domu Spokojnej Starości w Martin Coronado. Od 1983 

roku był przełożonym klasztoru w tej miejscowości. 

W 1994 roku, podczas pobytu w Polsce, zdał egzamin magisterski na KUL. Po otrzymaniu dyplomu rozpoczął 

pisanie doktoratu, poświęconego historii polskiego duszpasterstwa w Argentynie. Rozprawę obronił w 1999 

roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1996 roku został mianowany przez prymasa 

Posługa misyjna ojca 

Herkulana w Argentynie jest 

„sianiem ziarna 

duszpasterskiego w polskie 

ośrodki, polskie organizacje, 

wśród Polaków, do których 

wysłał go zakon i Kościół”.

Ojciec Antonii Herkulan Wróbel 
podczas audiencji u Ojca Świętego 
Jana Pawła II

Ojcowie Herkulan Wróbel  
i Jacek Twaróg, rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Argentynie, podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”
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Bogusław  
Nizieński

Syn Kazimierza, legionisty, oficera Wojska Polskiego, oraz Wandy, urodził się 2 marca 1928 roku w Wilnie. Miał 

11 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Szkołę podstawową i gimnazjum kończył na tajnych kompletach. 

Już jako uczeń działał w małej dywersji – rozrzucał ulotki, malował napisy na murach. W 1943 roku wstąpił 

do Armii Krajowej w Jarosławiu. Brał udział w akcji „Burza”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej pozostał w kon-

spiracji. Na wiosnę 1945 roku wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. 

Po wojnie zdał maturę. W 1946 roku wyjechał do Krakowa. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Ja-

giellońskim, jednak dopiero po „odwilży” 1956 roku uzyskał możliwość pracy w sądownictwie. Odmówił 

wstąpienia do PZPR, za co spotykał się z wieloma trudnościami i przeszkodami. Jego najbliżsi byli nie tylko 

inwigilowani, ale i represjonowani, zamykani w stalinowskich więzieniach. 

Po powstaniu „Solidarności” wraz z Adamem Strzemboszem i kilkoma kolegami założył koło NSZZ „S”  

w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pracował w latach 1971–1981. Został wiceprzewodniczącym Komisji 

Zakładowej. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”.  

Po 13 grudnia 1981 roku nie podpisał „deklaracji lojalności”, w następstwie czego został przeniesiony z mi-

nisterstwa do Wydziału Karno-Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W stanie wojennym roznosił 

ulotki, kolportował „Tygodnik Mazowsze” i bibułę, organizował zbiórki pieniędzy. 

Po 1989 roku pełnił urząd Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości. 

Od lipca 1990 roku był sędzią Sądu Najwyższego, przeprowadzał m.in. rehabilitację niewinnie skazanych  

w okresie stalinizmu. W latach 1999–2004, po przejściu w stan spoczynku, pełnił funkcję Rzecznika Interesu 

Publicznego. Jego obowiązkiem było sprawdzanie oświadczeń polityków i urzędników na temat ich współpracy 

ze służbami PRL. Przez lata aktywnie działał w środowiskach kresowych, m.in. w Towarzystwie Miłośników 

Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zasiada w Zarządzie Głównego Związku Piłsudczyków oraz jest honorowym człon-

kiem Związku Polaków na Litwie. 

Sędzia Bogusław Nizieński został dwukrotnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (Krzyżem Kawalerskim 

i Krzyżem Komandorskim). W 2008 roku „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej,  

a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną” przy-

znano mu Order Orła Białego – najwyższe polskie odznaczenie państwowe. W 2018 roku uhonorowano go 

Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”, a rok później Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

„Muszę jako człowiek wolny,  

jak długo będę tym człowiekiem 

wolnym, służyć Polsce ze wszystkich 

sił” – sercem i duchem związany  

z Kresami, działacz społeczny, sędzia; 

to on zakładał „Solidarność”  

w Sądzie Najwyższym. 

Bogusław Nizieński odbiera Nagrodę 
z rąk prezesa IPN Jarosława Szarka



195Marlena Piekarska-Olszówka

Warszawskiego, placówkami szkolnymi, gru-

pami rekonstrukcyjnymi, organizacjami po-

zarządowymi. 

Od kilkunastu lat bezpłatnie oprowadza 

zwiedzających po zabytkowych piwnicach 

Willi Jasny Dom oraz udostępnia je do reali-

zacji filmów, teledysków. 

Marlena Piekarska-Olszówka w 2018 roku 

została odznaczona przez Szefa Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych Medalem „Pro Patria” oraz uhonoro-

wana Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.  
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Marlena  
Piekarska-Olszówka

Urodziła się 17 kwietnia 1979 roku w Łodzi. Od 2000 roku opiekuje się kamienicą położoną przy ul. Świerszcza 2 

w Warszawie, w której od lutego do listopada 1945 roku mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji 

Wojska Polskiego. Komuniści urządzili w 22 piwnicach gmachu cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach 

pokoje przesłuchań i biura. 

To właśnie w kazamatach budynku przetrzymywano i torturowano polskich bohaterów, nierzadko z bronią  

w ręku opierających się sowietyzacji kraju. Przez katownię przeszło około tysiąca kobiet i mężczyzn, w tym 

żołnierze Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia. Potwierdzeniem ponurej przeszłości tego war-

szawskiego adresu są wyryte na ścianach cel inskrypcje i znaki krzyża, będące dowodem na bestialskie trak-

towanie więźniów przez funkcjonariuszy GZI WP. 

Determinacja oraz zaangażowanie Marleny Piekarskiej-Olszówki w sze-

rzenie prawdy o powojennym oporze przeciw komunizmowi sprawiły, że 

kamienica przy ul. Świerszcza 2 stała się ważnym miejscem pamięci na-

rodowej na mapie Warszawy. Wiedzę o tym, co działo się za ścianami gma-

chu, upowszechnia dziś, założona w 2013 roku z inicjatywy opiekunki 

tego miejsca, Fundacja „Willa Jasny Dom”. Dzięki dotychczasowym dzia-

łaniom Fundacji odkryto, zabezpieczono i udostępniono społeczeństwu 

pomieszczenia dawnego aresztu – dziś są niemym świadkiem tragicznych 

losów tych, którzy nie godzili się na sowietyzację Polski. 

Marlena Piekarska-Olszówka upamiętnia bohaterską walkę Żołnierzy Wy-

klętych, realizując i współrealizując projekty edukacyjne, m.in. „Seanse 

w Jasnej” (wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w War-

szawie) oraz „Ponura przeszłość Willi Jasny Dom”. Jest współautorką filmu Ciemna strona Jasnego Domu oraz 

wystawy zatytułowanej „Krzyk murów”. 

Z wiedzą o polskich bohaterach dociera także do dzieci i młodzieży. Wśród realizowanych przez nią inicjatyw 

jest m.in. konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Samotni Herosi Partyzantki”, w którym biorą udział ucznio-

wie. Współpracuje z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutem Pamięci Naro-

dowej, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Oddział KORT, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania 

Od lat, kierując się ideą szerzenia prawdy o powojennej historii Polski, 

popularyzuje wiedzę na temat antykomunistycznego podziemia 

niepodległościowego po II wojnie światowej. W 2000 roku razem  

z mamą  przypadkowo odnalazła w piwnicach domu napisy na cegłach: 

„Bóg, Honor i Ojczyzna”, nazwiska oraz daty, które, jak się okazało, 

wykonali więźniowie NKWD przetrzymywani tam w 1945 roku. 

Marlena Piekarska-Olszówka odbiera 
Nagrodę z rąk prezesa IPN Jarosława 
Szarka
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Polski Teatr  
Ludowy we Lwowie

Od kilkudziesięciu lat Polski Teatr Ludowy we Lwowie prezentuje bogaty dorobek ojczystej kultury, konty-

nuując narodową tradycję teatralną. Pierwsze przedstawienie odbyło się 19 kwietnia 1958 roku, nieprzerwanie 

od tamtego czasu dyrektorem artystycznym jest Zbigniew Chrzanowski. Przez dekady wokół tej szlachetnej 

idei skupiło się grono profesjonalistów oraz amatorów – aktorów, kompozytorów, plastyków i choreografów; 

nie tylko Polaków, ale także Ukraińców i Rosjan zamieszkałych we Lwowie.  

W 1968 roku, podczas obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia teatru, artyści mieli już na koncie 25 premier  

i ponad 150 przedstawień, gościnne występy w pobliskich miejscowościach, ale także na kilku dużych scenach 

Wilna. Rok później, w trakcie wizyty w Moskwie, lwowski teatr wystawił m.in. Wesele Stanisława Wyspiańskiego – 

ten ponadczasowy dramat utrzymał się w repertuarze teatru nieprzerwanie aż do października 1981 roku. 

Drugie dziesięciolecie istnienia polskiej sceny teatralnej we Lwowie zaowocowało też m.in. wystawieniem dzieł 

Moliera i Szekspira. Wyjątkowym wydarzeniem była premiera Fantazego Juliusza Słowackiego, przygotowana 

specjalnie na obchody 20-lecia Polskiego Teatru Ludowego. 

Jesienią 1981 roku jego działalność stanęła jednak pod znakiem zapytania ze względu na 

represje wobec artystów ze strony komunistycznych władz Lwowa. Mimo że na początku 

1982 roku teatr wznowił działalność, władze nie zezwoliły na powrót do jego starej nazwy 

(z przymiotnikiem „polski”). Ponownie zaczęto jej używać dopiero w 1993 roku. Od tego 

czasu teatr wystawiał sztuki także w wielu miejscach Polski oraz na Zachodzie, m.in.  

w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ważnym wydarzeniem był występ w Lubaczowie przed 

Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1991 roku. Lwo-

wscy artyści zaprezentowali się także podczas uroczystości w Rudkach – z okazji powtór-

nego pogrzebu i poświęcenia rodowej krypty Aleksandra Fredry. 

W 2008 roku, z okazji jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej, lwowski teatr odzna-

czono Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawanym przez Mi-

nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Polski Teatr Ludowy we Lwowie uhonorowano Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2018 roku. 

„Jesteśmy polskiej kultury sztandarem/ Mamy ludzi 

upajać polskiej mowy czarem/ Mamy polszczyzny 

być dla innych wzorem/ Poezji naszej być 

ambasadorem” – we fragmencie wiersza Piotra 

Hausvatera, poety, dramaturga i pedagoga, zawiera 

się istota działalności powstałego z jego inicjatywy 

Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

Zbigniew Chrzanowski, dyrektor 
artystyczny Polskiego Teatru 
Ludowego we Lwowie, podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”

Zespół Teatru przed swoją lwowską 
siedzibą (dawny pałac hr. Bielskich). 
Zdjęcie wykonane w dniu inauguracji  
20. sezonu teatralnego, 1978 r.



199Anna Rastawicka

2
0

1
8

 

198 Kustosze     2018

Anna  
Rastawicka

Urodziła się 9 czerwca 1944 roku w Warszawie. W latach 1969–1981, pracując w Sekretariacie Prymasa 

Polski, była świadkiem heroicznego życia jednego z ojców polskiej wolności, błogosławionego Kościoła kato-

lickiego, który w latach komunistycznego zniewolenia podtrzymywał ducha narodu. Zajmowała się redakcją 

przemówień kard. Stefana Wyszyńskiego, a bezpośrednia styczność z wielkim Polakiem ukształtowała ją na 

przyszłość. Idea służby Polsce i narodowi, której prymas Wyszyński pozostawał wierny, była jej zawsze bliska. 

Od 1981 roku, pracując w Instytucie Prymasowskim, Anna Rastawicka działa na rzecz utrwalenia duchowego 

dziedzictwa, nauczania i zachowania pamięci o kard. Stefanie Wyszyńskim. Poświęca się upowszechnianiu 

jego spuścizny kaznodziejskiej poprzez działalność wydawniczą. Wśród prac opublikowanych przez Instytut 

Prymasowski, m.in. dzięki pracy redakcyjnej Anny Rastawickiej, szczególne miejsce zajmuje wielotomowe 

wydawnictwo Dzieła zebrane kard. Wyszyńskiego. Innym unikatowym świadectwem niestrudzonej działalności 

Prymasa są jego osobiste zapiski z lat 1948–1981, publikowane w przewidzianej na 27 tomów edycji „Pro 

memoria”. Jest to wspólne przedsięwzięcie edytorskie archidiecezji warszawskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, 

Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Anna Rastawicka jest także autorką licznych artykułów na temat życia i nau-

czania Prymasa Tysiąclecia, m.in. na łamach „Niedzieli”, „Przewodnika Kato-

lickiego” i „Naszego Dziennika”. Wiedzę o zasługach wybitnego Polaka krzewi 

nie tylko wśród czytelników gazet, ale również na spotkaniach w szkołach, pa-

rafiach czy uczelniach wyższych. Współpracuje jako konsultant merytoryczny  

z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczy  

w pracach Fundacji „Golgota Wschodu”. 

Była świadkiem przyjaźni kard. Wyszyńskiego z Janem Pawłem II, którego miała 

okazję poznać jeszcze przed jego wyborem na papieża. Współpracowała także  

z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim, innym serdecznym przyjacielem  

kard. Stefana Wyszyńskiego, ocalonym jeńcem z Kozielska, obrońcą prawdy  

o Katyniu. 

Anna Rastawicka za swoją działalność została uhonorowana w 2018 roku Nagrodą 

„Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Strażnik dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia, 

przez lata należąca do grona osób z jego 

najbliższego otoczenia. „Całe nauczanie 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego przeniknięte 

jest troską o człowieka, przekonaniem o jego 

wielkiej godności i pochodzeniu od samego 

Boga” – pisała Anna Rastawicka o jednym  

z najwybitniejszych Polaków XX wieku.

Anna Rastawicka odbiera Nagrodę  
z rąk prezesa IPN Jarosława Szarka 

Anna Rastawicka z prymasem 
Stefanem Wyszyńskim
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Stowarzyszenie 
Huta Pieniacka

Stowarzyszenie Huta Pieniacka, zarejestrowane w 2008 roku, zrzesza ocalonych z Huty Pieniackiej, ich rodziny 

oraz osoby podejmujące wysiłki na rzecz godnego upamiętnienia ofiar zbrodni dokonanej na polskich miesz-

kańcach tej miejscowości 28 lutego 1944 roku. Tego dnia ukraińscy żołnierze 4 Galicyjskiego Pułku Ochotni-

czego SS (złożonego z ochotników do dywizji SS „Galizien”), dowodzeni przez niemieckiego kapitana oraz 

wspierani przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i członków paramilitarnego oddziału ukraińskich na-

cjonalistów, dokonali pacyfikacji polskiej ludności Huty Pieniackiej. Według szacunków ze śledztwa Oddziałowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie zginęło wówczas ok. 850 osób.  

W Hucie Pieniackiej znajdowali się również Polacy, którzy uciekli z innych miejscowości w obawie przed mor-

derstwami dokonywanymi przez ukraińskich nacjonalistów i wspierających ich chłopów. 

W 2005 roku, dzięki staraniom bliskich ofiar oraz inicjatywie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,  

w miejscu zbrodni stanął pomnik upamiętniający pomordowanych Polaków. „Jesteśmy tu po to, by dowieść, 

że Polska o nich nie zapomniała” – mówił wówczas sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik, 

a jego słowa wyznaczyły kierunek działalności powstałego trzy lata później stowarzyszenia. 

Obecnie jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia Huta Pieniacka jest organizacja, 

we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, uroczystości upamiętniających 

zbrodnię w Hucie Pieniackiej. W 2009 roku zaproszenie do udziału w obchodach 65. rocznicy 

pacyfikacji wsi przyjęli prezydenci Polski i Ukrainy – Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko. 

Stowarzyszenie wydaje też własne publikacje, organizuje zloty motocyklowe, konferencje, 

wystawy oraz spotkania edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu członków udało się m.in. prze-

prowadzić renowację cmentarza w Hucie Pieniackiej – jedynej pozostałości po wsi, zrów-

nanej z ziemią w 1944 roku. 

Członkowie Stowarzyszenia nie tylko pielęgnują pamięć o bolesnej historii, ale też starają 

się budować dialog polsko-ukraiński – w zgodzie z prawdą historyczną. Jednym z przejawów 

tej działalności jest wsparcie finansowe młodzieży ze szkoły w Hołubicy w obwodzie lwow-

skim oraz rodzin polskich i ukraińskich. 

Stowarzyszenie Huta Pieniacka zostało za swoją działalność uhonorowane Nagrodą „Kustosz Pamięci Naro-

dowej” w 2018 roku

Co roku w miejscu, gdzie wymordowano ich najbliższych, spotykają się po to,  

by powiedzieć „Pamiętamy!”. Stowarzyszenie przekazuje prawdę o tragicznej 

historii południowo-wschodnich Kresów II RP, odnawia cmentarze i organizuje 

uroczystości upamiętniające zbrodnię w Hucie Pieniackiej. 

Małgorzata Gośniowska-Kola,  
prezes Stowarzyszenia, podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”

Pomnik Polaków pomordowanych  
w Hucie Pieniackiej, postawiony 
dzięki staraniom Stowarzyszenia
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Janusz  
Horoszkiewicz

Urodził się w 1963 roku w Zarzeczu koło Jarosławia. Jest przedstawicielem drugiego pokolenia Kresowian po-

chodzących z okolic Huty Stepańskiej. W czasie rzezi wołyńskiej mieszkańcy tych okolic przez trzy dni boha-

tersko odpierali ataki UPA, ponosząc dotkliwe straty. Podjęta przez nich walka umożliwiła części polskich 

rodzin wycofanie się z okrążenia i ocalenie życia. Wśród ocalonych była rodzina Horoszkiewiczów. Opowieści 

o dramatycznych wydarzeniach z lipca 1943 roku towarzyszyły Januszowi od najmłodszych lat, kształtując 

w nim pragnienie godnego upamiętnienia wołyńskich przodków. Pragnienie to zaowocowało licznymi 

działaniami podejmowanymi od ponad dziesięciu lat w Polsce i na Ukrainie. Oprócz wspomnianych 

krzyży w polskich miejscach pamięci, dzięki staraniom Janusza Horoszkiewicza, odsłonięto także liczne 

tablice upamiętniające ofiary ludobójstwa z 1943 roku. Na szczególną uwagę zasługuje odsłonięta  

w cerkwi w wiosce Butejki tablica ku czci Petra Bazeluka – ukraińskiego Sprawiedliwego, który na-

rażając własne życie, uratował przed śmiercią z rąk UPA polskiego sąsiada Mieczysława Słojewskiego 

i jego syna Edwarda. 

Od 2007 roku Janusz Horoszkiewicz organizuje coroczne pielgrzymki do Huty Stepańskiej i jej okolic. 

Gromadzą one ostatnich żyjących mieszkańców oraz ich potomków i są szczególną okazją dla przy-

pomnienia polskiej spuścizny na Wołyniu, odkrywania zatartych śladów polskiego życia na tych tere-

nach i integracji środowiska kresowego. Inną gałęzią jego działalności jest nagrywanie relacji świadków 

rzezi wołyńskiej (ponad 2500 godzin zarejestrowanych świadectw), zbieranie fotografii i dokumentów, 

a także zapisów wydarzeń, opowieści o życiu codziennym, obyczajach, religii. 

Realizując swoją misję, Janusz Horoszkiewicz nawiązał przyjaźń z licznymi Ukraińcami z okolic Ste-

pania, pozyskał dla swojej akcji poparcie lokalnych władz w rejonie sarneńskim i kostopolskim, a także 

tamtejszego duchowieństwa – zarówno prawosławnego, jak i rzymskokatolickiego. 

Działalność Janusza Horoszkiewicza daje nadzieję na to, że porozumienie i pojednanie między Polakami  

i Ukraińcami nawet w najbardziej bolesnych kwestiach jest możliwe. W 2019 roku został uhonorowany Na-

grodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Niezłomny strażnik polskiego dziedzictwa na Wołyniu, 

rzecznik i głosiciel pojednania w prawdzie narodów 

polskiego i ukraińskiego. Inicjator i wykonawca ponad 

40 krzyży stojących w miejscach unicestwionych  

w 1943 roku polskich wiosek, kościołów i cmentarzy.

Janusz Horoszkiewicz z tablicą 
upamiętniającą mieszkańców wsi 
Folwark na Wołyniu

Janusz Horoszkiewicz podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej” 

Córka Laureata podczas uroczystości  

Remont krzyża w Hucie  
Stepańskiej na Wołyniu. Od lewej: 
Oskar Horoszkiewicz, syn laureata, 
Wiktor P. Krot, Janusz Horoszkiewicz 
oraz Wiktor Zabediuk 

 Janusz Horoszkiewicz w swoim 
domu w Zarzeczu k. Przeworska
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Syn Wacława i Jadwigi z Sawickich urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. W wieku 

czternastu lat wstąpił do harcerstwa, należał do drużyn Andrzeja Małkowskiego, jednego z twór-

ców polskiego skautingu. Przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą komendanta bia-

łostockiego Pogotowia Harcerskiego, które miało wspierać odpowiednie służby w przypadku 

wybuchu wojny. Po sowieckiej agresji we wrześniu 1939 roku i zajęciu Białegostoku przez Armię 

Czerwoną włączył się w tworzenie konspiracyjnych Szarych Szeregów i pełnił w nich funkcję 

komendanta okręgu. Latem 1940 roku został aresztowany przez NKWD i po dwudniowym „pro-

cesie” otrzymał wyrok śmierci, zamieniony następnie na dziesięć lat łagrów. Z obozu został zwol-

niony po zerwaniu przez Hitlera sojuszu ze Stalinem i ataku Niemiec na Związek Sowiecki.  

W marcu 1942 roku wstąpił do Armii gen. Andersa i wraz z nią przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu 

Polskiego; walczył m.in. pod Monte Cassino. 

Po zakończeniu wojny Ryszard Kaczorowski pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie 

włączył się w emigracyjną działalność Związku Harcerstwa Polskiego. Z organizacją tą czuł się 

szczególnie związany, w latach 1967–1988 był jej przewodniczącym. W 1986 roku objął stano-

wisko ministra do spraw krajowych w polskim rządzie na wychodźstwie. Po nagłej śmierci Ka-

zimierza Sabbata został 19 lipca 1989 roku zaprzysiężony na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 

Uchodźstwie. Po przeprowadzonych jesienią 1990 roku powszechnych wyborach prezydenckich w kraju, 

mimo braku odpowiednich zapisów w konstytucji kwietniowej z 1935 roku, zdecydował się na złożenie urzędu 

i uroczyste przekazanie insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie. 

Nadal pozostawał aktywny w sferze publicznej i społecznej – zarówno w kraju, jak i na emigracji. Działał na 

rzecz uznania roli emigracji w podtrzymywaniu idei niepodległości państwa polskiego. Z ochotą włączał się  

w liczne inicjatywy harcerskie, stając się de facto patronem odrodzonego niezależnego harcerstwa w Polsce. 

Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, wraz z prezydentem RP Lechem Ka-

czyńskim i 94 osobami w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Był kawalerem Orderu Orła 

Białego, został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, mianowany Rycerzem Krzyża 

Wielkiego brytyjskiego Orderu św. Michała i św. Jerzego, wyróżnienie to otrzymał za wybitne zasługi dla Polonii 

brytyjskiej. Pośmiertnie, w 2019 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Ryszard  
Kaczorowski

W jego pracy Polska zawsze była  

na pierwszym miejscu. Podkreślał,  

że patriotyzm nie zależy od miejsca 

zamieszkania i nawet na emigracji  

nie da się zamienić polskiej duszy na inną.  

Całe życie poświęcił sprawie 

niepodległości Polski. 

Prezydent Kaczorowski w Londynie

Jagoda Kaczorowska, córka  
Ryszarda Kaczorowskiego, podczas 
uroczystości wręczenia Nagrody 
„Kustosz Pamięci Narodowej”
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Środowisko lwowskich działaczy społecznych, które dało początek Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Gro-

bami Wojskowymi we Lwowie, działalność zainicjowało w 1989 roku jako sekcja w ramach Towarzystwa Kul-

tury Polskiej Ziemi Lwowskiej. W 1994 roku sekcja wydzieliła się jako niezależna organizacja społeczna, 

statutem i nazwą nawiązująca do przedwojennego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów. 

Założycielami organizacji byli: Krzysztof Rumiński, Tadeusz Peszek, Jerzy Wilczyński, Ryszard Szymański, 

Włodzimierz Popławski i Eugeniusz Cydzik, który został jego pierwszym prezesem. Od 2017 roku na czele 

Towarzystwa stoi Janusz Balicki. 

Głównym i najważniejszym zadaniem Towarzystwa w pierwszych latach jego działalności stała się odbudowa 

Cmentarza Obrońców Lwowa (Cmentarza Orląt). Dzięki staraniom Towarzystwa, podejmowanym we współ-

pracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w 2005 roku możliwe było uroczyste otwarcie kwatery 

Orląt w obecności prezydentów Polski i Ukrainy. 

Przez lata działalności Towarzystwo roztoczyło opiekę nad około dwudziestoma miejscami pamięci we Lwowie 

i na ziemi lwowskiej. Członkowie Towarzystwa odwiedzają regularnie zbiorowe mogiły poległych powstańców, 

żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej, m.in. w Zadwórzu, Cmentarz Legionistów  

w Busku, kwaterę powstańców styczniowych, kwaterę powstańców listopadowych na cmentarzu Łyczakow-

skim, symboliczną mogiłę pomordowanych profesorów uczelni lwowskich na 

Wzgórzach Wuleckich oraz wiele innych miejsc związanych z polskim dziedzic-

twem na Kresach Południowo-Wschodnich. 

Towarzystwo włączyło się również w akcję zmierzającą do przywrócenia na 

Cmentarzu Orląt historycznych posągów lwów. Dzięki temu, po kilkudziesięciu 

latach, w grudniu 2015 roku symboliczne posągi wróciły na swoje miejsce. Cmen-

tarz Obrońców Lwowa pozostaje miejscem o szczególnym znaczeniu dla członków 

Towarzystwa. Nie tylko sprzątają oni mogiły żołnierskie i oprowadzają po nekro-

polii gości przybyłych z Polski, ale też każdej nocy pełnią dyżury na cmentarzu. 

W 2019 roku Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie 

obchodziło 25-lecie działalności, za którą zostało uhonorowane Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”. 

Polskie Towarzystwo  
Opieki nad Grobami  
Wojskowymi we Lwowie

Organizacja zachowuje i utrzymuje 

polskie miejsca pamięci Lwowa i ziemi 

lwowskiej, opiekuje się grobami, 

prowadzi działalność edukacyjną.  

Dzięki Towarzystwu odbudowano  

m.in. Cmentarz Orląt.

Członkowie Towarzystwa podczas 
prac renowacyjnych w 2017 r.  
na kwaterze Obrońców Lwowa na 
cmentarzu Janowskim we Lwowie. 
Od lewej siedzą: Włodzimierz Cipyk, 
Janusz Balicki i Jerzy Mironowicz

Członkowie Towarzystwa na 
cmentarzu legionistów w Busku
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Wanda  
Półtawska

Wanda Półtawska z domu Wojtasik urodziła się w Lublinie 2 listopada 1921 roku. Odebrała wykształcenie  

w szkole Sióstr Urszulanek, działała także w harcerstwie. Po wybuchu II wojny światowej kontynuowała naukę 

w ramach tajnych kompletów. Równocześnie zaangażowała się w działalność konspiracyjną jako łączniczka. 

W 1941 roku została zatrzymana przez Niemców. Po aresztowaniu poddano ją trwającemu wiele miesięcy 

brutalnemu śledztwu i wielokrotnie torturowano. We wrześniu 1941 roku z więzienia na Zamku Lubelskim 

trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie stała się ofiarą okrutnych eksperymen-

tów pseudomedycznych.  

Po zakończeniu wojny starała się dawać świadectwo o przeżyciach obozowych. Relacje z pobytu w Ra-

vensbrück zawarła w książce wspomnieniowej I boję się snów. Działała na rzecz upamiętnienia na terenie 

byłego niemieckiego obozu w Ravensbrück więzionych tam Polek. Przyczyniła się do powstania Sto-

warzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Równolegle pro-

wadziła badania tzw. dzieci oświęcimskich (osób, które w bardzo młodym wieku znalazły się w obozach 

koncentracyjnych). Uczestniczyła także w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. 

Pod wpływem doświadczeń obozowych postanowiła zostać lekarzem, a także specjalistą w dziedzinie 

psychiatrii i ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Opracowała me-

todę „psychoterapii obiektywizującej”, opartą na uświadamianiu nieprzystosowanej młodzieży jej ról 

w społeczeństwie i w rodzinie. Zajmowała się też wpływem aborcji na psychikę kobiety. Praca nau-

kowo-badawcza wpłynęła na jej zaangażowanie w działalność na rzecz obrony życia. Między innymi  

w tym zakresie nawiązała współpracę z metropolitą krakowskim abp. Karolem Wojtyłą, kontynuując ją 

także po jego wyborze na papieża. Jej przyjacielskie relacje z Janem Pawłem II stały się tematem licznych 

wspomnień, które stanowią ważny element upamiętniania postaci papieża Polaka. 

Wanda Półtawska została odznaczona Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Od-

rodzenia Polski „w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu prawdy o wojennych losach Polaków, za 

ogromny wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie 

psychiatrii, za dawanie świadectwa miłości do człowieka i niesienie pomocy osobom potrzebującym” oraz 

wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i kościelnymi. W 2019 roku uhonorowano ją Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”.  

W czasie niemieckiej okupacji, wyrwana ze świata miłości  

i przyjaźni, doświadczyła ogromu nienawiści, nie mogąc pojąć,  

jak człowiek może drugiemu zadawać takie cierpienia.  

Poświęciła się propagowaniu cywilizacji życia, przekonana,  

że mądrości nie da się odziedziczyć, ale musi zostać wypracowana.  

„Trzeba, żeby program prac dla ojczyzny nie był tylko deklaracją,  

ale realizacją życia poszczególnych ludzi i całego narodu. Wszystkie 

dzisiejsze, wielkie troski rodzą się stąd, czy młodzież wypracuje 

siebie na porządnych, uczciwych Polaków, katolików? To jest mój 

ostatni niepokój o tych młodych, którym życzę wytrwałości”. 

Wanda Półtawska odbiera Nagrodę 
„Kustosz Pamięci Narodowej”  
z rąk prezesa IPN Jarosława Szarka
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Marek  
Strok

Marek Strok, choć jest pasjonatem samoukiem, ma ogromny dorobek naukowo-historyczny, a pod względem 

warsztatu historycznego w niczym nie ustępuje profesjonalistom. Od kilkudziesięciu lat, blisko współpracując 

ze środowiskami powstańczymi, dokumentuje dzieje konspiracji i powstańczej Warszawy. Prowadząc niezli-

czone kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach, zgromadził najpełniejsze źródło wiedzy o uczestnikach 

Powstania Warszawskiego i różnych jego aspektach militarnych. Nie jest to jednak tylko proste powielenie roz-

proszonych archiwaliów, lecz twórcze ich opracowanie w postaci baz danych. 

W ciągu kilkudziesięciu lat żmudnej pracy, która ma, co należy podkreślić, charakter społeczny, zebrał ponad 

50 tys. nazwisk, pseudonimów i innych danych osobowych uczestników powstania. Na podstawie tej listy 

Muzeum Powstania Warszawskiego stworzyło dostępną on-line bazę powstań-

ców. Dzięki jego badaniom możliwe było utrwalenie na Murze Pamięci w Mu-

zeum Powstania Warszawskiego nazwisk około 12 tys. żołnierzy podziemia 

poległych w Warszawie w 1944 roku. 

Obecnie Marek Strok tworzy bazę ofiar rzezi Woli. Mozolnie, kamienica po ka-

mienicy, odtwarza nazwiska mieszkańców Woli zamordowanych w sierpniu 1944 

roku. Jego zaangażowanie w sprawy Powstania Warszawskiego wykracza poza 

pracę dokumentalisty. W 2006 roku wydał książkę Bataliony Iwo i Ostoja, która 

należy do najlepszych monografii poświęconych oddziałom powstańczym. Marek 

Strok jest również autorem artykułów i haseł do Wielkiej Ilustrowanej Encyklo-

pedii Powstania Warszawskiego. Jest także współautorem i konsultantem wielu 

ważnych prac historycznych dotyczących Powstania Warszawskiego i okupacji niemieckiej. Wspólnie z Ma-

riuszem Olczakiem wydał dwie publikacje źródłowe: Zgrupowanie Armii Krajowej „Tunguz”. Dokumenty  

8 IX 1944 – 4 X 1944 oraz dwutomową edycję dokumentów Okręg Warszawski ZWZ-AK. 

Materiał źródłowy zgromadzony przez Marka Stroka i stworzone przez niego bazy są podstawowym źródłem 

do badań nad Powstaniem Warszawskim. Za swoją działalność został uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci 

Narodowej” w 2019 roku. 

Wybitny znawca i badacz Powstania 

Warszawskiego. Jego fascynacja losami 

żołnierzy Polskiego Państwa 

Podziemnego zrodziła najpełniejszą 

kolekcję biogramów powstańców 

warszawskich, nieocenioną dla każdego 

historyka zajmującego się dziejami 

zbrojnego zrywu z 1944 roku.

Marek Strok odbiera Nagrodę 
„Kustosz Pamięci Narodowej” z rąk 
prezesa IPN Jarosława Szarka
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Kazimierz 
Cholewa

Na początku lat osiemdziesiątych Kazimierz Cholewa zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”, 

był współzałożycielem struktur związkowych w krakowskim handlu i usługach. Po wprowadzeniu stanu wo-

jennego w grudniu 1981 roku kolportował prasę podziemną. Przez cztery lata był radnym Rady Miasta Kra-

kowa z listy KO „Solidarność”. 

Jako prezes Towarzystwa Parku im. dr H. Jordana w Krakowie, od 1998 roku organizował w parku Jordana 

uroczystości patriotyczne, kultywując pamięć o wielkich Polakach. Tworząc Galerię Wielkich Polaków XX w., 

pragnął przekazać młodym ludziom umiłowanie Ojczyzny. Starał się, by szkoły przejęły opiekę nad pomnikami, 

młodzież troszczyła się o nie i aktywnie uczestniczyła w obchodach rocznicowych. W parku Jordana do końca 

2018 roku powstało 35 pomników: kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki, kard. Adama Stefana Sapiehy, Ignacego Jana Paderewskiego, Zbigniewa Herberta, płk. Ry-

szarda Kuklińskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rotmistrza Witolda Pileckiego, gen. Władysława 

Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Stanisława Sosabowskiego, św. Maksymi-

liana Marii Kolbego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Marii Skłodowskiej-Curie, Karoliny Lanckorońskiej,  

ks. Zdzisława Peszkowskiego, ks. Władysława Gurgacza, gen. Elżbiety Zawackiej, biskupa Albina Małysiaka, 

Zofii Kossak-Szczuckiej, Henryka Sienkiewicza, Andrzeja Małkowskiego, majora Zyg-

munta Szendzielarza „Łupaszki”, płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, majora Hie-

ronima Dekutowskiego „Zapory”, Józefa Franczaka „Lalusia”, Romana Dmowskiego, 

Wincentego Witosa, gen. Józefa Hallera, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego 

oraz gen. Kazimierza Sosnkowskiego.  

Kazimierz Cholewa za swoją działalność został odznaczony m.in. Medalem „Pro Pat-

ria”, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności, a także Medalem 

Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2020 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”.

„Bohaterowie, którzy jeszcze kilka lat temu byli albo 

nieznani, albo nawet źle oceniani, dziś wracają na należne 

im w świadomości społecznej miejsce” – według inicjatora 

restauracji pomników zdewastowanych po wojnie, twórcy 

Galerii Wielkich Polaków XX wieku w parku im. H. Jordana 

w Krakowie, Kazimierza Cholewy, ogromna praca związana 

z kształtowaniem postaw patriotycznych przynosi efekty.

Kaziemierz Cholewa przy popiersiu 
Danuty Siedzikówny „Inki”, 
odsłoniętym w krakowskim parku 
Jordana we wrześniu 2012 r.
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Wasyl  
Haniewicz

Jest potomkiem polskich osadników, którzy na początku XX w. założyli na Syberii, ok. 200 km na północ od 

Tomska, wieś Białystok. Od lat dwudziestych XX w. byli oni represjonowani za polskie pochodzenie i przy-

wiązanie do wiary katolickiej. Wasyl Haniewicz jako pierwszy, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-

dziesiątych XX w., opisał losy mieszkańców syberyjskiego Białegostoku, w tym okoliczności zbiorowego mordu 

NKWD na wszystkich dorosłych mężczyznach ze wsi. Jego zainteresowania naukowe i popularyzatorskie zwią-

zane są z historią represji politycznych okresu sowieckiego, historią polskiej diaspory i Kościoła katolickiego 

na Syberii. Jest autorem książek, m.in. Białostocka tragedia. Z historii genocydu Polaków na Syberii, Sybe-

ryjscy księża w latach dwudziestych i trzydziestych. Z historii Kościoła katolickiego na Syberii, Z historii pol-

skiej kolonii w Tomsku końca XIX i początku XX wieku, a także ponad dwustu prac opublikowanych w Rosji, 

Polsce i na Białorusi. W 2001 roku opublikował spis i biogramy około 5 tys. Polaków pochowanych na nie-

istniejącym już cmentarzu katolickim w Tomsku. W książce Polacy w Tomsku (XIX–XX stulecia). Biografie 

opublikował 545 biogramów Polaków oraz osób polskiego pochodzenia, mieszkających w Tomsku, będących 

ważną częścią czterechsetletniej historii miasta. Wielu z nich w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju 

gospodarki, nauki, kultury i szkolnictwa w Tomsku, w guberni tomskiej, na Syberii i w całej Rosji. 

Wasyl Haniewicz był współtwórcą i pracownikiem Muzeum „Więzienie śledcze NKWD” – filii Tomskiego Mu-

zeum Krajoznawczego, a do połowy 2019 roku także jego dyrektorem. W Muzeum prezentowane są m.in. losy 

syberyjskich Polaków represjonowanych przez Sowietów. W Internecie na profilu TomskNKVDmuseum  

Haniewicz publikuje informacje o losach represjonowanych. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem 

„Memoriał” jako jego tomski przedstawiciel. Jest także członkiem władz stowarzyszenia: „Tomska Polonia”  

i Polskiego Narodowego Centrum „Biały Orzeł”. Pomaga osobom szukającym informacji o członkach swoich 

rodzin represjonowanych w czasach sowieckich.  

Wasyl Haniewicz za swoją działalność został uhonorowany w 2020 roku Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.

„Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej 

pracować, ale najtrudniej – cierpieć i za nią 

umierać” – słowa te, wydrapane przez jednego 

ze skazanych na rozstrzelanie Polaków  

na ścianie celi więziennej, zapamiętał  

na zawsze autor książki Tragedia Syberyjskiego 

Białegostoku Wasyl Haniewicz.

Wasyl Haniewicz przed nowym 
kościołem we wsi Białystok, 2019 r. 

Wasyl Haniewicz przy pomniku Ofiar 
Wielkiego Terroru we wsi Białystok, 
2019 r.
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Komitet  
Pamięci Gusen

W 1979 roku w gminie St. Georgen an der Gusen, na terenie której znajdował się niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny Gusen, powstała lokalna grupa, której celem była aktywna działalność na rzecz pamięci: roz-

mowy ze świadkami historii, wydawanie broszur, czasopism, książek, zbieranie artefaktów. Jej założycielami 

byli: miejscowa nauczycielka historii – Martha Gammer, oraz inżynier i pasjonat historii Rudolf A. Haunsch-

mied. Po 1989 roku nawiązywano coraz ściślejszą współpracę ze stroną polską, tak z Ambasadą, jak i z samymi 

świadkami historii. Pierwsza uroczystość z okazji wyzwolenia obozu Gusen, zorganizowana przez grupę, odbyła 

się w 1995 roku. Trzynaście lat później postanowiono powołać do życia niezależny podmiot, Komitet Pamięci 

Gusen – Gedenkdienstkomitee Gusen, który obecnie zrzesza 16 osób, wywodzących się z wcześniejszej formacji 

oraz z grupy pracującej w miejscowej parafii. Na czele Komitetu stoi Martha Gammer, a jej zastępcą jest Rudolf 

A. Haunschmied. Spośród sześcioosobowego zarządu dwie osoby: Julia Mayer i Bernhard Muehleder pracują 

w Mauthausen Memorial jako przewodnicy. Do honorowych członków Komitetu należą m.in. byli więźniowie 

Gusen i przedstawiciele ich rodzin, byli ambasadorowie RP w Austrii, przedstawiciele władz lokalnych, du-

chowieństwa oraz międzynarodowego świata nauki.  

Komitet rozpowszechnia pamięć o dziesiątkach tysięcy ofiar sys-

temu byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyj-

nych Gusen I, II i III, wspiera ocalonych, prowadzi badania 

naukowe i pracę dydaktyczną, gromadzi i udostępnia źródła his-

toryczne. Zajmuje się także oprowadzaniem wycieczek szkol-

nych, wydawaniem artykułów i publikacji oraz organizuje 

obchody rocznicowe. 

Komitet Pamięci Gusen został uhonorowany Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej” w 2020 roku, w 75. rocznicę wyzwolenia 

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gusen. 

W domach na terenie obozu zagłady dla polskiej inteligencji – byłego 

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gusen, jednego  

z najcięższych w III Rzeszy – mieszka obecnie około tysiąca osób. Nawet 

bramę obozową przerobiono na prywatny dom… Zbrodnie zostały 

zapomniane i wyparte przez tamtejszych mieszkańców. Członkowie Komitetu 

walczą o pamięć ofiar obozu, zbierają świadectwa, wspomnienia. Wspierając 

stanowisko polskich władz, postulują do władz Austrii o wykupienie 

nieruchomości na terenie byłego obozu, by utworzyć godne miejsce pamięci.

Przemówienie prezydenta  
van der Bellena na uroczystości 
zorganizowanej przez Komitet 
Pamięci Gusen

Prezydent Austrii Alexander van der 
Bellen wita Eugeniusza Sliwinskiego 
byłego więźnia obozu Gusen I, na 
uroczystościach rocznicowych, 2017 r.
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„W uznaniu znamienitych zasług dla upo-

wszechniania i popularyzowania historii pol-

skiego czynu niepodległościowego, za wybitne 

osiągnięcia w twórczości rzeźbiarskiej, dzia-

łalność polonijną i krzewienie polskości” An-

drzej Pityński otrzymał 11 listopada 2017 

roku Order Orła Białego z rąk prezydenta RP 

Andrzeja Dudy. W 2020 roku został uhonoro-

wany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”. 

Andrzej Pityński zmarł po długiej i ciężkiej 

chorobie 18 września 2020 r. w wieku 73 lat. 
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Andrzej  
Pityński

Urodził się 15 marca 1947 roku w Ulanowie, położonym w widłach Sanu i Tanwi, dawnej stolicy flisactwa. 

Jego dziadek był retmanem, a rodzice – żołnierzami podziemia niepodległościowego – Narodowej Organizacji 

Wojskowej, następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Aleksander Pityński ps. „Kula” i Stefania  

z domu Krupa ps. „Perełka” poznali się w czasie okupacji. Ojciec walczył w jednej z największych bitew polskich 

partyzantów z wojskami NKWD – 7 maja 1945 roku pod Kuryłówką. Przez rok, po ujawnieniu się w 1947 

roku, był więziony w Nisku i na Zamku w Rzeszowie. Wujkiem Andrzeja był Michał Krupa ps. „Pułkownik”, 

„Wierzba”, który ukrywał się do 1959 roku, a z komunistycznego więzienia wyszedł w 1965 roku. Rodzina Pi-

tyńskich była prześladowana przez bezpiekę (inwigilacja, pobicia, najścia domu, przeszukania i rewizje). 

W 1967 roku Andrzej Pityński przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięk-

nych. Jego pierwszą rzeźbą było popiersie Ignacego Paderewskiego, stojące przed Collegium Paderevianum  

w Krakowie. W 1974 roku zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, studiował w Arts Students League w Nowym 

Jorku. Później jako profesor rzeźby w Johnson Atelier Technical Institute of Sculpture w Mercerville kształcił 

młodych studentów rzeźbiarstwa z całego świata. 

Jednym z najwybitniejszych dzieł Pityńskiego jest przedstawiający żołnierza przebitego bagnetem Pomnik Ka-

tyński w New Jersey, który rozsławiła walka o jego zachowanie na nabrzeżu Jersey City. Jest to jeden z pierw-

szych na świecie monumentów (ukończony w 1986 r.) poświęconych zbrodni katyńskiej. „Wykonany z brązu 

i granitu, z urną mieszczącą prochy […] polskich oficerów pomordowanych w obozach sowieckich, stał się 

sumieniem świata. […] W pomniku tym splata się zatem realizm historii z symboliką rzeźby. Artysta z pełną 

świadomością stworzył kompozycję prostą w formie i zrozumiałą w wymowie, zgodną z faktami historycznymi, 

potwierdzonymi przez dokumenty, w których jest mowa o strzelaniu w tył głowy i pchnięciu bagnetem” – 

napisali Irena Grzesiuk-Olszewska i Andrzej K. Olszewski. Dla rzeźbiarza pomnik jest symbolem zagłady mło-

dego pokolenia, ale też i przestrogą przed komunizmem, skierowaną do przyszłych pokoleń.  

Rzeźbiarz stworzył także monumentalny pomnik Mściciela, zwany również Husarzem, w „amerykańskiej 

Częstochowie”, czyli Doylestown w Pensylwanii (1988), oraz: bostoński pomnik Partyzantów, Narodowy Po-

mnik Katyński w Baltimore, który jest największym pomnikiem z brązu na terenie Stanów Zjednoczonych, 

oraz pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej (pomnik Hallerczyków) na warszawskim Żoliborzu,  

a także pomnik Rzeź wołyńska, popiersie gen. Władysława Andersa i wiele innych. 

Rzeźbiarz, autor monumentalnych pomników 

nawiązujących do polskiej historii i polskich bohaterów, 

jego bronią jest sztuka, a istotą jego twórczości – wolność. 

„Co w sztuce jest najważniejsze? Wolność i prawda.  

Jeżeli nie będziemy mieć wolności i nie będziemy mówić 

prawdy – będziemy niewolnikami” – twierdzi mistrz 

Andrzej Pityński, który wrażliwość na polskość wyniósł  

z rodzinnego domu.

Andrzej Pityński przy Pomniku 
Katyńskim, którego oficjalne 
odsłonięcie miało miejsce 19 maja 
1991 r. na nabrzeżu Jersey City  
w stanie New Jersey
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Wymierzono mu karę półtora miesiąca aresztu. Po raz kolejny został 

aresztowany 12 listopada 1980 roku, po zorganizowaniu dzień wcześ-

niej manifestacji patriotycznej. Odzyskał wolność 13 marca 1981,  

a 11 listopada tego samego roku ponownie stanął na czele patriotycz-

nego zgromadzenia.  

Ważne miejsce w działalności Wojciecha Ziembińskiego zajmowały 

problematyka katyńska i losy Polaków na Wschodzie. W 1984 roku 

ufundował krzyż Poległym na Wschodzie, umieszczony na ścianie  

kościoła św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, co do-

prowadziło do stworzenia tam Sanktuarium Poległym i Pomordo- 

wanym na Wschodzie. Należał do grona współzałożycieli Niezależnego 

Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, działał w Pol-

skiej Fundacji Katyńskiej, w latach 1993–2000 był przewodniczącym 

Rady Fundacji. Miał również udział w doprowadzeniu do wybudo-

wania i odsłonięcia 17 września 1995 roku w Warszawie pomnika Po-

ległym i Pomordowanym na Wschodzie. 

„Wierność ideałom listopada 1918 roku? Ach, skąd! Machano rękami, 

wzruszano ramionami, pukano się w czoło, bzdura, mrzonka, dzieci-

nada, postromantyczne wariactwo… A ulicą w osamotnieniu i biedzie 

iluś tam wiernych z legionową nutą w uszach przemykało się ku Pol-

sce. Szła ciągle uparcie ta garstka, ta grupka upartych, nieznanych 

nikomu, szarych, niosących jedno swe bogactwo – wierność. Pierwszy 

szedł Wojtek Ziembiński” – pisał o nim w 1995 roku Jerzy Narbutt.  

Wojciech Ziembiński zmarł 13 stycznia 2001 roku w Warszawie. Po-

święcono mu film Był taki ktoś. Został pośmiertnie odznaczony,  

w 30. rocznicę powstania KOR, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 

Polski (Polonia Restituta) „za wybitne zasługi dla niepodległości Rze-

czypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycz-

nych w kraju”. W 2020 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz 

Pamięci Narodowej”.
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Wojciech  
Ziembiński

Urodził się 22 marca 1925 roku w Gniewie. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w konspiracji niepodle-

głościowej, został aresztowany przez Niemców, osadzony w Karlsruhe i skazany na roboty przymusowe.  

W 1945 roku przedostał się do Wielkiej Brytanii i został żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po 

powrocie do kraju pracował w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, z której został zwolniony za odmowę 

uczczenia śmierci Józefa Stalina. Zaangażował się w tworzenie niezależnego ruchu kombatanckiego, a także 

stowarzyszeń pomocy więźniom i organizacji, które występowały przeciwko karze śmierci. Młodzieży starał 

się przekazać wiedzę historyczną nieobecną w edukacji szkolnej. W 1971 roku w Piszu został skazany przez 

sąd na rok więzienia w zawieszeniu po wygłoszeniu prelekcji na obozie harcerskim, w trakcie której dowodził, 

że w kwestii wschodnich granic Polski nadal obowiązuje traktat ryski (proces piski za traktat rysk). Uważał, 

że wierność tradycji i historia odgrywają w życiu narodu fundamentalną rolę, a znajomość historii ma decy-

dujące znaczenie dla przetrwania narodu. Dlatego też konsekwentnie działał na rzecz zachowania pamięci 

przede wszystkim o wydarzeniach i postaciach przemilczanych lub zakłamanych w okresie PRL, związanych  

z walką o niepodległość i martyrologią narodu. Kluczową rolę w jego światopoglądzie odgrywała idea niepo-

dległości, był admiratorem postaci Józefa Piłsudskiego i jego obozu politycznego.  

Od lat sześćdziesiątych XX w. Ziembiński odgrywał istotną rolę w środowiskach kombatanckich. Został se-

kretarzem Senioratu Wojska Polskiego – nieformalnej rady najstarszych rangą oficerów II Rzeczpospolitej. 

Dzięki niemu do Częstochowy na Jasnogórskie Apele Obrońców Honoru i Ojczyzny przybywali legendarni ge-

nerałowie wolnej Polski, jak Roman Abraham czy Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Ziembiński organizował 

msze św. w intencji Józefa Piłsudskiego, Edwarda Śmigłego-Rydza i przywódców Polskiego Państwa Pod-

ziemnego. Wchodził w skład redakcji głównego pisma ROPCiO – „Opinia”, gdzie od czwartego numeru przy-

gotowywał stałą rubrykę publicystyki historycznej zatytułowaną „Z kalendarza Polaka”. Był jednym  

z głównych organizatorów manifestacji patriotycznych w Warszawie, upamiętniających najważniejsze rocznice 

z najnowszej historii Polski. Pierwszą manifestację zorganizowano w 60. rocznicę odzyskania niepodległości – 

11 listopada 1978 roku. Po zakończeniu mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela uformował 

się pochód liczący około 2 tysięcy osób, który przeszedł do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono wieńce. 

Manifestacja, która odbyła się rok później – 11 listopada 1979 roku, zgromadziła według organizatorów blisko 

pięć tysięcy osób. Ziembiński znalazł się w gronie czterech osób skazanych w związku z tym wydarzeniem. 

Jedna z najważniejszych postaci opozycji niepodległościowej  

w PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu 

Obrony Praw Człowieka i Obywatela, inicjator obchodów rocznic 

niepodległościowych, wmurowywania w kościołach tablic 

pamiątkowych. Odważny i bezkompromisowy, walka o narodową 

pamięć była jego pasją. „Wolność i przyszłość Polski jest w naszych 

rękach, niepodległość to dekomunizacja. To Polska nie takich  

czy innych sygnatariuszy papierków, tylko ludzi wolnych, 

niepodległego ducha” – mówił Wojciech Ziembiński, 

„najwierniejszy syn Polski”, jak przedstawił go Prymas Tysiąclecia 

kard. Stefan Wyszyński Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Wojciech Ziembiński w swoim 
mieszkaniu na warszawskim 
Żoliborzu 

Wojciech Ziembiński na tle 
przygotowanego do montażu pomnika 
Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie
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