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INSPIRACJE – KAFKA
w sierpniu spektakle w j. niemieckim
autor: Franz Ka�a
przekład: Juliusz Kydryński,
Cezary Morawski
reżyseria: Reinhard Simon
występuje: Cezary Morawski
Najnowsza premiera Teatru Ochoty
(14 maja 2005r.) we współpracy z Uckermärkische Bühnen Schwedt, związana z
Rokiem Polsko – Niemieckim w Polsce.
Monodram składający się z dwóch części
- adaptacji surrealistycznych opowiadań
F. Ka�i: „Kolonia karna” ( Zdeformowana istota wymiaru sprawiedliwości,
rzeczowo i beznamiętnie opisywana z
perspektywy niezaangażowanego podróżnika-badacza, który bezkrytycznie akceptuje zasady bezdusznego świata kolonii
karnej.) i „Sprawozdanie dla akademii”
(Małpa przejmując jedynie ludzkie wady
uznaje się za pełnowartościowego, wykształconego człowieka, który wygłasza
nam zabawny wykład o swojej drodze
od „małpiostwa” do człowieczeństwa.) Te
dwie historie stają się pretekstem do precyzyjnej krytyki świadomości człowieka.
Dzięki wybitnej ponadczasowości dzieła
Ka�i rodzą się zupełnie konkretne pytania
i obserwacje społeczeństw nam współczesnych: Czy możemy uciec od odpowiedzialności, dzieląc nasze mierniki wartości
na obiektywnie racjonalne i subiektywnie
moralne? Czy wszechobecność przemocy,
wojen w dzisiejszym świecie, tak chętnie
pokazywanych nam i omawianych przez
wszystkie massmedia - aż do zupełnego
zdewaluowania największej wartości, jaką
jest ludzkie życie – to rzeczywistość tak
bardzo odległa od groteskowego, pełnego
absurdu świata opowiadań Ka�i?
Spektakl trwa 150 min.
Cena biletów 20 i 30 zł.

KONKURS
Pytania konkursowe:
- Wymień tytuły utworów Franza
Kafki, na podstawie których powstał
spektakl pt. „Inspiracje-Kafka”
wystawiany w Teatrze Ochoty
- zaproszenie dwuosobowe na
„Inspiracje - Kafka” 04.08.05 g. 19.00
(spektakl w j.niemieckim)
- Podaj imię i nazwisko autora sztuki
pt. „Sztuka” z repertuaru Teatru
Ochoty - zapr. dwuosobowe na
„Sztukę” 06.08.05 g. 19.00
- W jakim mieście toczy się akcja
sztuki pt. „John i Mary” wystawianej
w Teatrze Ochoty - zaproszenie
dwuosobowe ma „John i Mary”
11.08.05g. 19.00
Na odpowiedzi czekamy
pod telefonem 825 85 44
2 sierpnia, od g. 11.00.
Wszystkie zaproszenia
trzeba odebrać w kasie Teatru
w dniu spektaklu do g.18.30
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SZTUKA
autor : Yasmina Reza
przekład : Barbara Grzegorzewska
reżyseria: Bożena Stryjkówna,
Tomasz Mędrzak
występują: Krzysztof Kiersznowski,
Tomasz Mędrzak ,Piotr Siejka
„Sztuka” to historia trzech przyjaciół,
z których jeden kupuje kontrowersyjny
obraz. Każdy z bohaterów wyraża własny,
odmienny pogląd na ... sztukę. Czy wieloletnia przyjaźń przetrwa rodzące się konﬂikty i nieporozumienia?
„Przedstawienie jest świetnie zagrane.
Aktorzy prowadzą dialogi z dużą dyscypliną, bez pokus przypodobania się
widzom, którzy – jako się rzekło - bawią
się znakomicie. A i pomyśleć mają nad
czym, co sytuuje tę komedię znacznie powyżej przeciętnej” Janusz R. Kowalczyk
RZECZPOSPOLITA.
„O sukcesie – bo od razu trzeba powiedzieć, że to udany wieczór i ludzie non
stop się śmieją – decyduje jednak głównie
trafna obsada i wyrównany poziom. A całość, dzięki aktorom, smakuje jak porządny, świąteczny keks z bakaliami.” Hanna
Baltyn FOYER
Spektakl trwa 80 min.
Ceny biletów 25 i 35 zł.

Tomasz Mędrzak, Agnieszka Sitek
„John i Mary”
JOHN & MARY
autor: Mervyn Jones
przekład: Mieczysław Kwiatkowski
reżyseria: Tomasz Mędrzak
występują: Agnieszka Sitek
i Tomasz Mędrzak
Historia dwojga ludzi – adaptacja powieści Mervyna Jonesa - którzy spotykają
się na przyjęciu i spędzają ze sobą noc ...
Kiedy budzą się następnego ranka zdają
sobie sprawę z tego, iż ... nic o sobie nie
wiedzą! Jedyne, co łączy tych dwojga, to
poczucie wyjątkowości chwili, która stała
się ich udziałem. Czy przypadek okaże się
przeznaczeniem?
„John & Mary” to pełna blasku i miłosnego czaru komedia romantyczna. Sztuka
jest odporna na różnice pokoleniowe, przyciągając zarówno młodych, jak i starszych.
Wszak miłość, zwłaszcza od pierwszego
wejrzenia, nie zna dnia ni godziny. W tym
prawdziwie wakacyjnym przedstawieniu
zawarta jest również pewna niespodzianka
... Ponad 200 razy na aﬁszu!
Spektakl trwa 100 min.
Ceny biletów 20, 25 i 35 zł.
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„C O ROKU PIERWSZEGO SIERPNIA,
moja mama zachowuje się zupełnie inaczej niż na co dzień. Trudno złapać
z nią normalny kontakt. Jest zamknięta w
sobie. Widać, że bardzo to wszystko przeżywa” – opowiada moja znajoma o swojej
matce, która w dniu wybuchu Powstania
miała 12 lat. Przeszło siedemdziesięcioletnia dziś pani do tej pory pamięta wszystko
godzina po godzinie. Gorące dni sierpnia
44 roku stały się najważniejszymi dniami
w jej życiu. Podobnie jest ze wszystkimi
żyjącymi uczestnikami Powstania, których mam okazję znać. Pierwszego sierpnia stają
się wszyscy na nowo tymi kilkunastoletnimi dziewczynami i chłopakami sprzed lat.
Ubiegłoroczne obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego, liczne uczestnictwo
warszawiaków w uroczystościach udowodniły, że to wydarzenie cały czas budzi emocje i że istnieje zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę i na dyskusję o Powstaniu, wśród
najrozmaitszych zresztą środowisk i roczników. W ubiegłym roku w sierpniu, na fali
obchodów niejednokrotnie zdarzało mi się usłyszeć z ust znajomych (niekoniecznie
rodowitych warszawiaków), że są dumni, że mieszkają w Warszawie – zdanie, które
chyba raczej rzadko można usłyszeć...
Opinie na temat sensu wybuchu Powstania Warszawskiego są podzielone (pokazały to nawet liczne ubiegłoroczne publikacje książkowe), ale ciekawość tych dni ogromna, a dyskusje zawsze gorące. Dlatego sierpniowy numer Ochotnika prawie w całości
postanowiliśmy poświęcić Powstaniu na Ochocie, która obok Woli była miejscem największych cierpień ludności cywilnej.
Joanna Rolińska
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Czytelnia

Nakładem
wydawnictwa
Fronda,
przy wsparciu Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota, ukazała się książka autorstwa
Lidii Ujazdowskiej pt. „Zagłada Ochoty
– zbiór relacji na temat zbrodni hitlerowskiej dokonanej na ludności Ochoty w czasie Powstania Warszawskiego”. Książka
jest zbiorem relacji naocznych świadków
zbrodni dokonanej na ludności cywilnej na

Wydawca:
ochockim „Zieleniaku” w czasie Powstania
Warszawskiego.
„Dzielnice wielkich miast to nasze najmniejsze ojczyzny. Historia Ochoty wpisana jest w wojenne dzieje Warszawy lat 1939
– 1944 w sposób znaczący. I należała – obok
Woli – do miejsc szczególnych cierpień
i strat ludności cywilnej już w pierwszych
tygodniach Powstania 1944 roku. Należy przywoływać, utrwalać i prezentować
wiedzę o tych faktach, których świadkami
byli najstarsi, jeszcze dziś żyjący warszawiacy. Poprzez ich relacje zawarte w tej
książce ożywa część dramatycznej historii
Polaków na drodze do wolności.” – napisał
w przedmowie do książki Władysław
Bartoszewski.
Promocja „Zagłady Ochoty” i spotkanie
z autorką odbędzie się we czwartek 11.08.2005 roku o godz. 18 w sali
paraﬁalnej im. św. siostry Faustyny
w kościele św. Jakuba Apostoła w Warszawie przy Placu Narutowicza. Po spotkaniu o godz. 19 odprawiona zostanie msza
święta w intencji żołnierzy Powstania Warszawskiego, a po niej koncert w wykonaniu
Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego. Po występie nastąpi przemarsz ulicami
Ochoty i złożenie kwiatów w miejscach
pamięci narodowej związanych z Powstaniem Warszawskim na Ochocie.
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okładka: Halina Donath – sanitariuszka
szpitala polowego IV Obwodu AK na tle
budynku przy Mianowskiego 15, gdzie
mieścił się szpital (patrz strona 11)
fot. Betlej
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architektura
Jarosław Zieliński

Z DZIEJÓW
OCHOTY
Szkoła przy
Grójeckiej

W

kraczająca w międzywojenne
dwudziestolecie
niepodległa
Warszawa borykała się z wieloma problemami, w tym z wojną, głodem,
brakiem mieszkań i szkół. Ta ostatnia bolączka wymagała szczególnie szybkich
działań zaradczych, bowiem w czasach
rosyjskich tylko nieliczne szkoły, głównie
te średniego i wyższego szczebla miały
własne, z reguły nowoczesne budynki,
podczas gdy w przypadku szkół elementarnych istniały w 1918 r. zaledwie dwa (!)
takie gmachy. Do tej pory regułą były liczne wprawdzie, ale najczęściej jedno- lub
dwuklasowe szkoły (ok. 200 z ogólnej liczby 230), pomieszczone zazwyczaj w wynajętych mieszkaniach. Podobne warunki lokalowe charakteryzowały większość szkół
prywatnych, w tym nawet gimnazjów.
Należy dodać, że wszystkie ówczesne
szkoły grupowały się na terenach obecnego
Śródmieścia, tymczasem olbrzymie tereny,
inkorporowane do miasta w roku 1916,
pod względem sieci szkół (i nie tylko) były
zupełną pustynią. W tych warunkach za
najpilniejsze zadanie uznano tymczasowe
lokowanie państwowych szkół powszechnych w lokalach wynajętych lub prowizorycznie wzniesionych barakach. Do 1939 r.
taki drewniany barak szkolny stał na
pl. Narutowicza. Ogółem w l. 1919-22
wzniesiono 10 pawilonów murowanych
i 10 drewnianych, po czym władze miejskie
uznały za priorytet projektowanie ogromnych, świetnie wyposażonych budynków
szkolnych, do których miano przenosić
po kilka małych szkół z okolicznych terenów. Generalnie zdecydowano się na dwa
typy budynków: mniejszy, z 13 izbami
lekcyjnymi i większy – z 26 takimi izbami.
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Najstarszy z serii gmachów powstał w 1924 r.
przy ul. Chłodnej, następne w kolejnym
roku przy Karolkowej, Rybakach i Białołęckiej, natomiast do 1927 r. ukończono szkoły
przy Bema, Czerniakowskiej, Narbu�a,
Otwockiej i Grójeckiej. Program kontynuowano przez następne dwanaście lat,
tworząc sieć prawdziwie nowoczesnych
placówek oświatowych o wysokim standardzie architektonicznym i najlepszym możliwym wyposażeniu. Już w 1929 r., w komunikacie Magistratu donoszono z dumą:
„W gmachach tych uwzględniono najnowocześniejsze postulaty higieny i pedagogiki
– zaprowadzono w nich elektryczne oświetlenie, ogrzewanie centralne, instalacje
gazowe itd; posiadają one szerokie korytarze, sale gimnastyczne, sale robót ręcznych, natryski [...] także gabinety ﬁzyczne
i chemiczne, świetlice uczniowskie, sale na
radio, obserwatorium, scenę, kinematograf itd. Przy szkołach znajdują się boiska
i mieszkania dla personelu”. Można powiedzieć, że dodając basen uzyskalibyśmy
standard podstawówki lub gimnazjum
godny XXI wieku.
Szkoła przy ul. Grójeckiej należała do
serii tych największych i najlepiej wyposażonych. Zaprojektował ją Tadeusz Szanior.
Budynek uzyskał rzut litery T, której stopka należała do skrzydła sali gimnastycznej,
skrzydła daszka zaś do oddzielnych szkół:
męskiej i żeńskiej. Ta ciekawostka nie była
już w owych czasach regułą i kolejne wznoszone gmachy miały najczęściej programy koedukacyjne. Opis projektu z 1925 r.
głosił co następuje. „W podziemiach poza
składem opału i kotłownią centralnego ogrzewania, znajdować się będą sale
warsztatowe, pokój harcerski, kooperatywa, natryski, zbiory uczniowskie i szatnia
[...]. Na parterze [...] mieścić się będzie w
każdem ze skrzydeł po sześć klas [...]. Na
parterze również, w części środkowej,

znajdą pomieszczenia pokoje lekarskie,
kancelaria oraz wspomniana już sala gimnastyczna [...]. Sala posiadać będzie galerię, scenkę i kabinę do aparatu kinematograﬁcznego. Korytarze będą dwustronne
[...]. Na I piętrze w każdem skrzydle znajdować się będą cztery klasy, biblioteka,
gabinety: ﬁzyczny i chemiczny i sala robót
ręcznych [...]; na II piętrze – 3 klasy, gabinety: przyrody żywej i martwej, biblioteka
uczniowska, klasa śpiewu [...] prócz tego
druga sala robót ręcznych [...]. Na poddaszu mieścić się mają dwie sale rysunkowe
[...] z oknami [...] zajmującymi niemal całą
ścianę, dalej jadalnia [...] dla dożywiania
dziatwy, kuchnia, służąca do wykładów
gospodarstwa domowego, wreszcie – stacja
meteorologiczna i stacja radio. Symetrycznie w stosunku do gmachu szkolnego
wybudowane zostaną dwa domy dwupiętrowe, zawierające po 6 mieszkań [...]
i przeznaczone dla nauczycielstwa i służby szkolnej”. Budynek otrzymał elegancki,
klasycyzujący wystrój elewacji, dzielonych
lizenami i zwieńczonych stromymi dachami z trójkątnymi szczytami. W okolicy
zabudowanej dość bezładnie czynszówkami i drewnianymi domami dawnej wsi
Ochota, wyglądający jak staropolski pałac
gmach szkolny musiał wywierać piorunujące wrażenie.
Szkoła dobrze pełniła swe funkcje aż
do 1939 r., wypuszczając kolejne roczniki
absolwentów. Podczas okupacji szkoły
powszechne mogły wprawdzie działać
legalnie, ale z okrojonym programem i
z reguły w zastępczych pomieszczeniach,
czyli po domach, bowiem nowoczesne
gmachy magistrackie Niemcy z lubością
konﬁskowali, urządzając w nich najczęściej koszary. Nigdy nie powstała ulica,
równoległa do Grójeckiej, która miała
przebiegać bezpośrednio przed szkołą, natomiast obszerny plac przed budynkiem

Szkoła na Grójeckiej, ok. 1939 r.
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Projekt szkoły autorstwa Tadeusza Szaniora
zajęło targowisko warzywne, zwane popularnie „Zieleniakiem”. Miejsce to stało się
symbolem gehenny mieszkańców Ochoty
podczas powstania warszawskiego. Na terenie dzielnicy grasowali wówczas przede
wszystkim żołdacy z osławionej Russkoj
Osvoboditielnoj Narodnoj Armii (RONA),
dowodzonej przez pół-Polaka, pół-Niemca,
Bronisława Mieczysława Kamińskiego.

Żołnierze z RONA wsławili się wyjątkowym bestialstwem względem ludności
cywilnej, zajmując się głównie rabunkiem,
gwałtami, mordami i podpalaniem domów.
Tysiące wypędzonych z mieszkań ludzi zostało skoncentrowanych właśnie na „Zieleniaku”. Tylko z rzadka oprawcy zezwalali
ludziom na korzystanie z jedynej pompy,
do której ustawiały się gigantyczne kolejki

„Zieleniak” dzisiaj. fot. Magda Kisiel
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spragnionych, udręczonych ludzi. Często bez powodu taką kolejkę rozpędzano,
kogoś zastrzelono, pozbawiono dobytku.
Według relacji mojej informatorki najgorszy los spotykał dorastające dziewczynki, 11- czy 12-letnie, w takich to bowiem
„kobietach” wiecznie pĳani żołdacy najbardziej się rozsmakowali. Dzieci były
gwałcone i zamęczane w budynku szkoły,
z którego okien do odrętwiałych z przerażenia i rozpaczy rodzin na „Zieleniaku” docierały nieludzkie krzyki dręczonych oﬁar. Pewnego razu zdesperowani
ludzie zwrócili się z błaganiem o pomoc
do wizytujących obóz Niemców, a ci – doskonale zdając sobie sprawę z następstw
swego czynu – beznamiętnie zastrzelili
dwóch czy trzech ronowców i... odjechali,
wydając nieszczęsnych cywili na odwet
rozwścieczonych sołdatów. Potem był
wymarsz z miasta i nowe oﬁary, ale to już
inna historia. Przedtem ronowcy spalili
szkołę, a z nią – jak należy sądzić – ciała zamęczonych dziewczynek. Po wojnie
gmach wprawdzie odbudowano, ale byle
jak, nie zadając sobie trudu przywrócenia
bogatych zwieńczeń i dachów. Okaleczony, w tej postaci trwa do dziś, świadcząc,
że cywilizacyjnie jeszcze w Warszawie nie
osiągnęliśmy poziomu dorównującego
latom 20.
XX nr
wieku
 1930 r.
Dom
70, ok.
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wspomnienia
Małgorzata Baranowska

Wracam na Ochotę (4)

Powstanie
W

roku 1944 w Warszawie czuło się jeszcze ciągłość Państwa
Polskiego, tak niedawno przecież odzyskanego. Mimo wojny i wbrew
niemieckiej okupacji, istniało przecież
Państwo Podziemne. Była nadzieja, że
kiedyś wszystko wróci do stanu sprzed
1939 roku. Działało podziemne, niestety
bardzo ubogie w broń, wojsko. Nadzieja i
pamięć poczucia wolności w Niepodległej
Polsce kazały wielu młodym do niego
wstępować. Często całymi szkołami. Każdy
chciał mieć udział w nadchodzącej, tak się
wydawało, wolności.
Moja Mama, już od czasu Związku Walki
Zbrojnej, który przerodził się w Armię Krajową, należała do AK. Była łączniczką między dowódcami w Komendzie Głównej.
Przygotowywała się również do powstania. W pewnym sensie wtrącił się do
tego los. Już wtedy nazywała się Anna
Baranowska. Do konspiracji włączyła
się jeszcze pod panieńskim nazwiskiem
– Anna, choć wszyscy nazywali ją Hanią
-Mayzner. Właśnie była w ciąży z pierwszym dzieckiem, czyli ze mną i ustawiczne
torsje uniemożliwiły jej wzięcie bardziej
czynnego udziału czy udanie się dalej,
do miasta.
Ale od pewnego już czasu w jej mieszkaniu cały pokój zajmowały środki opatrunkowe i nosze. W czasie powstania miał
się po to zgłosić określony oddział, który
akurat tam, na Raszyńską 58, nie przybył.
Za to pojawił się inny. Te środki bardzo
się przydały. Mieszkający w tym domu
doktor Stanisław Popowski, pediatra (po
wojnie został profesorem pediatrii) opatrywał rannych, ubolewając, że u Mamy
było tak mało środków opatrunkowych.
Brak było także amunicji. W walce poległo
dwóch żołnierzy AK. Zostali pochowani
na podwórzu, a po wojnie, po ekshumacji
spoczęli na cmentarzu.
Z okien Mamy, nad Uniwersytecką, widać było dom naprzeciwko – Uniwersytecka 1. To słynna Reduta Wawelska, która
ma główne wejście od Wawelskiej 60. Dom
ten w kształcie nieregularnego wieloboku
z dwoma podwórkami przegrodzonymi
siatką, ma również adres Mianowskiego 15.
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Reduta Wawelska. fot. Magda Kisiel
Oczywiście w czasie powstania stanowił
jedność, rodzaj twierdzy. Powstanie tutaj trwało od 1 do 11 sierpnia. Walczyli
wszyscy, którzy tylko mogli i mieli czym.
Powstańcy i ich rodziny. Wszyscy ożywieni przekonaniem, że zwycięstwo jest już
blisko. Dziś przy wejściu od Wawelskiej
znajduje się stosowna tablica. Przy wejściu
od Mianowskiego również tablica upamiętniająca tych, którzy zginęli w Reducie.
Naokoło oczywiście przeważające siły
niemieckie. Na przykład w dzisiejszym
Teatrze Ochoty stacjonował Wermacht.
Jeszcze przed powstaniem, w czasie któregoś z nalotów radzieckich, Niemcy stamtąd uciekali w stronę Pola Mokotowskiego
z krzesełkami trzymanymi nad głową.
Byłyby one tak samo skuteczne, jak paski
papieru nalepiane na szyby jako ochrona przed zniszczeniem. W każdym razie mieszkańcy okolicznych domów
widzieli to i ubolewali, że bomba nie
traﬁła w Wermacht, tylko w podwórko
przy Uniwersyteckiej 4. To podwórko,
gdzie w czasie wojny, ale i jakiś czas potem
była bardzo dobra, głęboka studnia. Złączone ono było dziurą w siatce z podwórkiem przy Raszyńskiej 58.
Do tłumienia powstania na Ochocie została użyta brygada RONA, formacja SS
nieprecyzyjnie nazywana przez warsza-
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wiaków „własowcami”. Dosłużyła się ona
w Warszawie czarnej legendy.
Moi rodzice przeszli z Raszyńskiej na
Mianowskiego po spuszczonym z parteru
pomoście z desek i zostali wygnani z Warszawy 8 sierpnia, kiedy już dom przy
Raszyńskiej 58 był pusty. Kiedy się obejrzeli za siebie w Alei Żwirki i Wigury,
Niemcy właśnie podpalali ich dom. Bo do
tamtego czasu zrujnowany był tylko dach
i stropy od strony Pola Mokotowskiego,
skąd ta kamienica ostrzeliwana była przez
Niemców z działek przeciwlotniczych.
W ten sposób zostałam, jak zbyt wielu
ludzi na całym świecie, wygnanką jeszcze przed urodzeniem. Pamiątką po
działalności Mamy w konspiracji jest moje
imię. Ponieważ Mama miała pseudonim
Małgosia 

wspomnienia

I znów widzę, acz dymem oślepion,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają... runął... – Twój f o r t e p i a n !
(C.K. Norwid, Fortepian Chopina)

N

ie ulega wątpliwości, że warszawskie
środowisko muzyczne w czasie
okupacji, a szczególnie podczas
powstania, utraciło około 300 muzyków –
liczbę odpowiadającą trzem orkiestrom
symfonicznym. Nie wiem, czy ktoś policzył,
ile zniszczono w tym czasie instrumentów?
W Kaliszu znajduje się pomnik spalonej
książki. Co prawda Norwid oddał hołd
zniszczonemu przez Rosjan fortepianowi,
ale ile ich zniszczono na Kolonii? Była to sobota 5 sierpnia 1944 roku, gdy w ogródku
przy Prokuratorskiej 5 pĳani ronowcy (Russkaja Oswoboditielnaja Narodnaja Armĳa),
znalazłwszy rannego powstańca w salonie
na parterze, rąbali siekierami fortepian byłej primadonny Opery Warszawskiej Natalii
Grafczyńskiej (1888-1845), po mężu Chojnowskiej. Jeszcze przed I wojną światową
śpiewała na deskach stołecznej opery w „Fauście” Gounoda (rola Małgorzaty – 1912 r.).
Według recenzentów jej głos posiadał odpowiednie cechy dla tego typu partii, tzn. niejako
odpowiadał
idealnym
wyobrażeniom

Prokuratorska 5 – miejsce tragedii
rodziny Chojnowkskich (5 sierpnia 1944 r.).
fot. Magda Kisiel

Śpiewaczki
i muzycy
na Kolonii
Staszica

poetycznej natury kobiecej, która potraﬁ
poświęcić się miłości aż po śmierć świadomie sobie zadaną w imię uczucia. Może
też i w imię uczucia wychodząc za mąż za
Kazimierza Chojnowskiego (1878-1944),
zrezygnowała z dobrze zapowiadającej się kariery. Jej późniejsze losy są tragiczne: przeżywa śmierć swoich dwóch
córek Ireny (1916-1944) i Małgorzaty
(1924-1944), męża, a także śmierć dwutygodniowego wnuka w obozie Ravensbrűck, gdzie niestety sama również
zmarła 16 I 1945 roku na uremię.
Przez ogródek i uliczkę, czyli przy
Jesionowej 3, mieszkał aktor Mariusz
Maszyński, który nie tylko zagrał w ﬁlmie „Każdemu wolno kochać” postać
pianisty, ale również w życiu prywatnym
uczył się gry na fortepianie. Z czasem
jednak zarzucił ćwiczenie, by później
żałować tej decyzji przez całe życie. Niektórzy twierdzą, że potraﬁł wybĳać na
klawiaturze jedynie sześć taktów z uwertury Wagnera do Tannhäusera.
Na Prokuratorskiej 10 w mieszkaniu
rodziców Hanny Zielińskiej podczas artystycznych występów zaprezentowano
inscenizację piosenki „Wesoły pluton”
skomponowanej przez zamieszkałego
przy ul. Langiewicza 13 Witolda Lutosławskiego. Kompozytor pod koniec
lipca 1944 roku opuścił to mieszkanie.
W czasie powstania kwaterował tam oddział Batalionu „Odwet”. Nie od rzeczy
będzie możliwość podania niektórych
nazwisk uczestników tego spotkania na
Prokuratorskiej: był tam Czesław Miłosz,
Jan Ekiert, Irena Brzezińska i Tadeusz
Cyngler – śpiewacy.
Wspomniany już Maszyński na rogu
ul. Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia, od chwili odbudowy lokalu po
pożarze we wrześniu 1939 roku, był gospodarzem sali, która nazywała się SiM
(sztuka i muzyka). Do wybuchu powstania odbyło się tam około 1300 koncertów
z udziałem głośnych nazwisk, m.in.:
Ewy Bandrowskiej-Turskiej, która już po
wojnie zamieszkała na rogu Prezydenckiej (14) i Jesionowej. Uchodziła za jedną
z najbardziej wszechstronnych śpiewaczek dwudziestolecia międzywojennego.
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Krzysztof Trawkowski

Nie była rodowitą warszawianką. Urodziła się w Krakowie w... tu jest w dacie jej urodzin pewna rozbieżność od 1894 do 1899
roku, ale zmarła w mieście stołecznym
w 1979 roku. Była ambasadorem polskiej
sztuki. Śpiewała w Paryżu (Opéra Comique) w Ostendzie, Brukseli, Nicei,
Nowym Jorku i Chicago. Miała szczególne
predyspozycje do odtwarzania współczesnego
repertuaru
pieśniarskiego:
M. Ravela, A. Roussela, K. Szymanowskiego. To właśnie w SiM-ie w 1941 roku
Bandrowska przy akompaniamencie
kompozytora (Lutosławskiego) wykonała bodaj jako pierwsza „Wodnicę”
i „Kołysankę lipową” – jego dwie pieśni.
Około 1943 roku Lutosławski wraz
z W. Umińską dał koncert na rzecz ukrywającego się Władysława Szpilmana, pozbawionego środków do życia. To właśnie
w lutym tego roku Szpilman ukrywał się
na ulicy Noakowskiego 10 na piątym piętrze w mieszkaniu, którym dysponował
muzyk Piotr Perkowski. Potem była jeszcze Puławska 83 i Fałata u pp. Jaworskich ,
a od 21 lipca Al. Niepodległości 227/233,
czyli naprzeciwko szpitala im. J. Piłsudskiego. Od 15 do 30 sierpnia przebywa
na terenie tego szpitala, by później przenieść się do ostatniej kryjówki w budynku
w Al. Niepodległości 225/217 i właśnie
tam ma miejsce sławne już dziś wykonanie Nokturnu cis-moll Fryderyka Chopina
dla kapitana Wilma Hosenfelda.
Na ulicy Filtrowej 25 mieszkał uczeń W.
Żeleńskiego i Z. Noskowskiego F. Szopski (1865-1939) – autor utworów fortepianowych, chóralnych i dwóch oper „Eros
i Psyche” (ta zaginęła), i „Lilie” (wystawiona w 1913 roku). Na koniec nie można nie wspomnieć o Witoldzie Trzeciakowskim (1926-2003), który jako jeden
z ostatnich żołnierzy na Starym Mieście
zszedł do kanałów. Ranny w obie ręce
z dobrze zapowiadającego się pianisty pozostał niezgorszym ekonomistą. Mieszkał
na Langiewicza 2, natomiast od czasu do
czasu wpadał do swojej teściowej (pani
Przedpełskiej) na Prokuratorską 3 i wtedy
z mieszkania na parterze w popołudnia
niedzielne dawały się słyszeć znajome
frazy utworów Chopina i Mozarta. 
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Powstanie

Rozmowa z Marią Sułowską – Dmochowską
sanitariuszką
Powstania Warszawskiego,
autorką książki
„II Batalion Szturmowy
ODWET Armii Krajowej”.
 Jest Pani autorką dziennika
– relacji z pierwszych dziesięciu
dni Powstania na Kolonii Staszica.
Od tekstu nie można się oderwać,
sprawia wrażenie pisanego prawie
na gorąco, świetnie oddaje emocje typowe dla nastoletniej osoby.
Kiedy ten materiał powstawał?
Ten tekst powstał ponad 20 lat po Powstaniu, w 66 albo 67 roku na podstawie
licznych notatek, z których pierwsze robiłam w czasie walk i później wiele lat po
Powstaniu notowałam sobie zawsze to co
mi się przypominało. Przez te wszystkie
dziesięciolecia ja miałam te dni na Kolonii
w głowie godzina po godzinie. Dziennik
pisałam właściwie bez poprawek A że jest
autentyczny? Bo te emocje we mnie zostały
i tą dziewczyną siedemnastoletnią zostałam właściwie na całe życie.

 Jak Pani patrzy się na siebie z tamtych lat? Jak Pani ocenia tamto pokolenie? Skąd w tych ludziach była
taka odwaga, takie bohaterstwo?
Czy młodość nie zna strachu?
Bardzo istotne było wychowanie i to, że
urodziliśmy się w wolnej Polsce, w moim
przypadku w rodzinie ziemiańskiej, inteligenckiej i bardzo związanej z walką o niepodległość, z postacią Piłsudskiego. Ważne
były lektury, na których jako dzieci żeśmy
się wychowywali (Trylogię, czytano mi jak
miałam pięć lat), zabawy w wojnę z bolszewikami. Nasi rodzice brali udział albo
w walce o wolność ojczyzny, albo w pracy
organicznej na jej rzecz. Nasze pokolenie
w czasie okupacji gremialnie zapisywało
się do konspiracji – w Warszawie to miało szczególne znaczenie: tu działała większość władz konspiracji. Było właściwie
nie do pomyślenia, aby ktoś urodzony w
latach 20. nie należał do jakiejś tajnej organizacji. Patrzylibyśmy na kogoś takiego jak
na wariata albo podejrzanego. Zdarzały się
takie pojedyncze jednostki, którym rodzice
nie pozwalali, ale i oni, gdy Powstanie wybuchło przystępowali do niego jako ochotnicy. Ja byłam taką osobą, która dałaby się
pokrajać za Powstanie, to było wtedy ważniejsze niż rodzina, niż wszystko..., no...
może jednak człowiek jest trochę głupi jak
ma te naście lat...
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 Czy chęć udziału w Powstaniu
nie miała dla niektórych nastolatków znamion takiej przygody?
Czy nie była wynikiem typowej
dla tego wieku egzaltacji?
Na pewno tak było. To powstanie było
przecież uwieńczeniem moich i mojego
rodzeństwa marzeń. Jak wybuchła wojna
wszyscy dorośli wokół się martwili, a my
z młodszym bratem byliśmy zachwyceni,
że coś nareszcie się dzieje.

 Czy nawet w obliczu tych
wszystkich okropieństw, śmierci, którą Pani później widziała?
Ja cały czas uważałam, że zginąć w Powstaniu, to jest wielki honor. Chociaż
baliśmy się okropnie nikt tego nie śmiał
pokazać. Ja tym żyłam później całymi latami. Właściwie cała Polska Ludowa jakoś
mi tak przeleciała obok, dopiero jak mi
brata aresztowali, to musiałam przestać
myśleć o Powstaniu i swoich utraconych,
poległych kolegach – sympatiach (przecież
w końcu jak się miało te naście lat, to ciągle się w kimś kochał człowiek, albo w nas
się kochali i ci wszyscy chłopcy mi poginęli...)

 Niejednokrotnie czytałam, że ci
którzy wówczas przeżyli cierpieli na
poczucie winy spowodowane tym,
że oni żyją, a ich najbliżsi poginęli...

bĳaniem mogłabym mieć kłopoty, ale na
szczęście nie musiałam tego robić... Bardzo często później jak mi było źle w życiu,
to sobie myślałam: dlaczego ja nie zginęłam w powstaniu? Leżałabym sobie na
wojskowym cmentarzu, fajnie by było...

 W latach 30., jako dziecko, mieszkała Pani przez krótki czas na Kolonii
Staszica, później znalazła się tam
Pani podczas Powstania i przeżyła
najważniejsze chwile w życiu, co by
mogła Pani powiedzieć o Kolonii
dzisiejszej? W Pani wspomnieniach
powstańczych Kolonia jawi się jako
jeden wielki, pachnący ogród.
Bo tam tak było. Teraz sporo starych
drzew jest wyciętych, ale też jest zielono i
ładnie. Jest podobnie, tylko ludzie są nowi.
Willa na Langiewicza 5, gdzie przez krótki
czas mieszkaliśmy przed wojną z rodzicami i gdzie w czasie Powstania był pierwszy
punkt sanitarny jest prawie identyczna, no
może troszeczkę przerobiona, ale wejście
jest takie samo. Tam na tarasie tej willi
jako dziecko przeżyłam pierwszy kontakt
ze śmiercią: znalazłam pisklę martwe i nie
mogłam uwierzyć, że ono już nie ożyje...
To mi później zostało jako jedno z nielicznych wspomnień z dzieciństwa. Jak wybuchło Powstanie byłam akurat w kwaterze
dowódcy na Prezydenckiej, ktoś krzyknął:
sanitariuszki na Langiewicza 5, do punktu
sanitarnego! Ponieważ wiedziałam, gdzie
to jest, leciałam pierwsza, strasznie wtedy
strzelali, cudem żadna z nas nie zginęła
– biegłyśmy ulicami, jeszcze nie były przecięte siatki między ogrodami.

Tak, ja też je miałam. Wtedy byłam tak
przygotowana na śmierć, że się jej nie bałam, uważałam, że to normalne, wszyscy
wokół ginęli. Tak więc samej śmierci się nie
bałam, ale bałam się np. zgwałcenia, widoku ciężko rannych bliskich. Makabrycznym
Rozmawiała Joanna Rolińska
doświadczeniem
było pogrzebanie
(zrobiłyśmy to we
dwie z koleżanką)
pod osłoną nocy
zmarłego w nocy
od ran, wczoraj
jeszcze zdrowego
i pełnego energii
kolegi. Ale zrobiłyśmy to, bo
uważałyśmy to
za swój obowiązek. Ja nie cofnęłabym się wtedy
przed
niczym,
Powązki Wojskowe. M. Sułowska – Dmochowska druga od lewej.
no... może z zafot. Stanisław Pawłowski „Stary”
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Powstanie
Za zgodą autorki drukujemy fragmenty
„Pamiętnika Maryli”
Marii Sułowskiej – Dmochowskiej,
będące relacją z pierwszych dziesięciu
dni Powstania na Kolonii Staszica.
Maria Sułowska – Dmochowska była sanitariuszką walczącego tam batalionu Odwet II.

Pamiętnik
„Maryli”
1 sierpnia 1944
Biegam bez przerwy po całej Kolonii Staszica, noszę puste bańki po zupie, sprawdzam, czy adresy wszystkich kwater są zarejestrowane w kuchni. Przy tym oswajam
się z nowo poznanymi kolegami i zapamiętuję adresy. Może mnie się to przydać
w akcji. Po pewnym czasie konstatuję, ze
wszystkie wille są do siebie podobne: na
odgłos pukania, w każdych drzwiach ukazuje się młody chłopiec w jakiejś „bojowej”
wiatrówce, lub skórzanej kurtce, często w
długich butach. Pierwsze badawcze i nieufne spojrzenie, następne już spokojne i
przyjacielskie. (...) Moja granatowa wiatrówka przerobiona z płaszcza, sznurowane buty i krótko ostrzyżona czupryna wystarczają w zupełności, zastępując dowód
osobisty. Wszędzie gdzie wchodzę, witają
mnie wesołe, młode twarze. (...) Nosimy

zupę z chłopcami w dużych bańkach lub
kotłach. (...) Przebiegając ulicami spotykam
czasem chłopców z „sidolówkami”. Niektórzy z nich zdążyli już nawet przyszyć
biało-czerwone proporczyki na kołnierze.
Opasek jeszcze nam nie dostarczono. Mimochodem spostrzegam, że w uzbrojeniu
przeważają sidolówki. Ani jednego Niemca na ulicy, ani jednego policjanta. Czasami
przemknie motocykl lub samochód, spoza
szyb którego patrzą na mnie poważne oczy
jakiegoś starszego pana. Jest zupełnie tak,
jakby teren Kolonii był już nasz.
– Która z was zna dobrze teren? Adres
Langiewicza 5? – To ja. Ja znam Kolonię,
uczyłam się jej rano. Wróżebne wydaje
mi się, że adres punktu to willa, w której
mieszkałam z rodzicami kiedyś przed wojną. (...) Strzępy wspomnień. Wielki, odkryty taras. Wiosna, która przeraziła mnie i
zdumiała pierwszą w życiu śmiercią oglądaną z bliska, trzymaną w małych rękach.
Niepierzone pisklę, wypadłe z gniazda leżało spłaszczone na betonie tarasu. Straszliwy żal wtedy i marzenie, modlitwa, żeby
ożyło, żeby się poruszyło.
Zgłaszam się, że poprowadzę, dobrze
wiem, gdzie to jest. Formujemy rząd. Rozkaz: biec tuż przy siatkach ogrodu. Zwiesza się z nich ochronna gęstwa splątanego dzikiego wina. Jest nas kilkanaście. Ja
pierwsza, na końcu Krystyna. Biegniemy
Prezydencką ku Jesionowej. Wpadamy na
Langiewicza i mĳamy Prokuratorską. I tu
łapią nas strzały. Zaczęło się. Nie rozróżniamy skąd strzelają. Odgłosy granatów,
karabin maszynowy, poświst kul pomiędzy liśćmi.
Żeby teraz nie zmylić drogi, żeby nas
nie wystrzelali, żebym ich niechcący nie
wyprowadziła prosto na pociski. Jesteśmy
zupełnie zdezorientowane co do kierunku
i źródła niebezpieczeństwa. Cała Kolonia
rozbrzmiewa salwami i hukiem.

2 sierpnia 1944
...na Sędziowskiej stoją dwie poniemieckie wille, skąd wczoraj nasi wyparli kilkunastu oﬁcerów. Niemcy zaskoczeni uciekli,
jak stali, pozostawiając broń i żywność.
Broń zabrali już nasi chłopcy, ale jeśli chcemy to są jeszcze koce i sporo jedzenia. Zapalam się do projektu. Zjawia się „Czarna
Zośka”. Jedyna do takiej eskapady. Aż jej
się oczy świecą. Śliczna dziewczyna, w zielonym, sportowym dresie.

Langiewicza 5, punkt sanitarny
w pierwszych dniach Powstania
fot. Magda Kisiel

-Jak się nie boicie, to was zaprowadzę
– „Komar” godzi się chętnie. Przełazimy
we trójkę na tyły naszej willi i ogródkami wzdłuż Sędziowskiej kierujemy się do
celu. Nie pada już, ale jest mokro i błot-
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nisto. W przejściach, wyciętych między
siatkami potworzyły się dołki pełne wody.
Przeskakujemy przez nie. Wchodzimy do
willi od tyłu, od strony olbrzymich, zupełnie odsłoniętych tarasów, wychodzących
na ogród. Beton i podłogi pełne szkła z
rozbitych szyb. Nasze kroki wywołują dziki zgrzyt i chrzęszczenie. Nieludzki hałas.
Tylko czekam jak nas tu zaraz urządzą, ale
pokusa jest zbyt silna. W pokojach cholerny bałagan, ale czego tu nie ma! Nie wiem,
za co się łapać. Stos ciepłych koców, puszki z kakao, skondensowane mleko, jakieś
konserwy. Pełna miednica jajek! Obie z
„Czarną Zośką” chwytamy, ile tylko można udźwignąć.

3 sierpnia 1944
Po obiedzie dostaję od „Krystyny” zlecenie, aby pójść na Aplikancką zobaczyć
co się dzieje z „Bronką”. To nasza ciężko
ranna łączniczka. Odniesiono ją do najbliższej willi. Mam jej zanieść coś do jedzenia,
zmienić opatrunek. Idziemy we dwie z Janką. „Bronka” leży w luksusowych warunkach. Mieszkańcy domu opiekują się nią
jak kimś najbliższym. (...) Zastajemy u niej
doktora Bielawskiego. Jest mieszkańcem
sąsiedniej willi...

4 sierpnia 1944
Jeszcze na Aplikanckiej orientujemy się,
że coś się dzieje złego. Odgłosy strzałów
dochodzą od Alei Niepodległości. Ostrożnie, pochylone skradamy się zaroślami ku
domowi. Co chwila zatrzymujemy się, nasłuchując. Im bliżej, tym wyraźniej słychać
wrzaski. Wiemy, że to gdzieś dalej, nie w
naszym domu. Już jesteśmy na tyłach Langiewicza. Wiatr niesie swąd. Coś się pali.
Biegniemy niemal na czworakach. Pali się
mała willa obok nas. Chyba Langiewicza
3. Z bloku przy Al. Niepodległości, który
zamyka wylot Langiewicza dochodzą wysokie kobiece krzyki, płacz dzieci. Z okien
ktoś wyrzuca pierzyny, leci pierze. Tam się
chyba także pali. Nie, tam dzieje się coś
gorszego. Strzały i ryk własowców. Wyciągają z bloku cywilów! Strach pomyśleć, co
z nimi zrobią. Obydwie z „Czarną Zosią”
myślimy teraz o tych, którzy leżą bezradni
w parterowych pokojach na Langiewicza 5.
Nasz dom musi się zająć od pożaru. Wiatr
znosi iskry i kawałki papy w naszą stronę.
Wpadamy na teren posesji. Garaż otwarty.
Kilka par noszy z rannymi już tu stoi. Widocznie akcja ratunkowa trwa już od kilku
minut, a nas tu nie było. Składamy leki
w garażu. Blade twarze rannych. Milczą.
Tylko ich oczy krzyczą: „Zabierajcie nas
stąd!”.
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5 sierpnia 1944

7 sierpnia 1944

Zaraz za ogrodem kwatery „Romana”
orientujemy się, że coś się dzieje. Nasłuchujemy, kuląc się w trawie. Z prawej strony zza siatek dochodzą hałasy. Z początku
niewyraźne. Posuwamy się kilkanaście metrów naprzód. Głosy i coś, jak uderzanie siekier. W głuchej ciszy Kolonii to coś tak niezwykłego, że zapominamy o ostrożności.
Zaglądamy przez otwory siatki do równoległego ogrodu. (...) Może coś się dzieje po
drugiej stronie Prokuratorskiej? Czołgamy
się dalej w kierunku Langiewicza, tuż przy
siatce. Głosy raz cichną, to znów narastają.
(...) – Słuchaj, może to nasi! Może odbĳają
Kolonię. To Polacy! – Moment nieprzytomnej radości. Pewno przebili się od Śródmieścia. Biegniemy, szukając przerwy w siatce.
(...) I nagle przerażenie rzuca nas plackiem
w trawę. Strach podnieść głowę. Jesteśmy
w polu widzenia własowców. Traf tylko,
że nas nie spostrzegli. Kilku rąbie siekierami. Meble? Pianino? Ogród zdeptany,
pełen rozciągniętych betów, kołder. Strzały, chyba wewnątrz domu. Śpiewają, wyją,
pokrzykują do siebie. Nie możemy się
ruszyć z miejsca. Dosłownie kilkanaście
metrów dzieli nas od własowców, no i siatka, która tu nie ma wyciętego przejścia.
Leżymy głowa przy głowie. Rozwalają
dom Małgosi Chojnowskiej. Mieszkała
tam z rodzicami. Tam był nasz ranny. Nie
pamiętam, jaki miał pseudonim. Wyniosłyśmy go tam na śmierć.

Porozumiewam się z „Krystyną”, co do
przeszukania spalonych domów. Po chwili wahania zgadza się, żebym poszła bezpośrednio po wyjściu Ukraińców z domu.
Teraz najprawdopodobniej będzie kilka
godzin spokoju. (...) Wychodzę, ostrożnie
przeskakując Prokuratorską. Zaczynam
od strony ulicy, powoli, zgięta w pół, okrążając szczątki willi. Dom jest kupą dymiących, ciepłych jeszcze gruzów. (...) Na
razie tylko zabici. Liczę ich uważnie, cała
stężała z napięcia. (...) Obeszłam już cały
dom ale przypominam sobie, że przecież
po drugiej stronie od strony Langiewicza
jest zejście do piwnicy – pralni. (...) Schodzę po śliskich, zalanych wodą stopniach.
Przerażony szmer. (...) Stoją - po kostki w
wodzie. Trzech. Jeden bardzo długi i chudy dotyka głową niskiego pułapu. Pełno
pary i gorącej wody. Popękane rury – zdaję sobie sprawę. Przerażone oczy wpatrują
się we mnie nieprzytomnie. Są zszokowani moim wtargnięciem. Myśleli, że to
Niemcy. Nie mają broni. Ociekają wodą,
bo z suﬁtu kapie, jak z sita. „Idź stąd, idź,
bo Cię zobaczą i przyjdą tu.” – „Przecież
nie możecie tu tak zostać.” – „Stoimy już
prawie dobę” – odpowiada drugi. Obiecuję, że dostaną pić i coś do jedzenia, kiedy
wrócę od „Romana”. Będą tu czekać. Boją
się w ogóle ruszyć. Są zupełnie psychicznie wykończeni i rozdygotani. Boją się nawet mnie wypuścić z piwnicy, żebym
nie pokazała drogi nie proszonym
gościom. Wysuwam się, już sama zarażona tym strachem – rozglądam się
ostrożnie na boki i nasłuchuję, czy z
ulicy nie dochodzą żadne głosy. Cicho
i słonecznie. Ptaki tylko śpiewają.(...)
Wracam na punkt. Po drodze na
rogu Prokuratorskiej i Aplikanckiej
gosposia Zielińskich podaje mi przez
płot woreczek z obierzynami. Bez
słowa. Stara twarz jest jednym bolesnym grymasem. Kiwa tylko głową. „Nic już innego nie ma, można
to jeść, trzeba tylko długo gotować.”
Dziękuję za te obierzyny, jak za chleb
z szynką. Wzrusza mnie ta stara kobieta. Dobre i obierzyny, ale czuję
się trochę jak żebrak i winowajca.

8 sierpnia 1944

Wawelska róg Prezydenckiej – głaz
upamiętniający walki powstańcze batalionu
„Odwet II”. fot. Stanisław Pawłowski „Stary”
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Zbyszek opowiada mi, że wrócił
dopiero co ze Śródmieścia, że już od 5
sierpnia chodził tam przez Pole Mokotowskie, szukając możliwości przejścia
dla pozostałych na Kolonii niedobitków. Dotąd przeprowadził trzy grupy
ludzi. Nasza jutro będzie czwarta. (...)
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Jestem jeszcze całkowicie oszołomiona.
Dotąd nikomu z nas nie przyszło nawet do
głowy, że można w ogóle myśleć o przedostaniu się gdziekolwiek z tego cholernego
kotła.

9 sierpnia 1944

Biegnę cicho, jak tylko można, na Wawelską, bardzo uważając, by nie pomylić ulic.
Ogrody i przejścia zacierają granice i mylą.
Na umówione spotkanie drzwi otwierają się natychmiast. Melduję się u starszej,
dojrzałej kobiety, która komenderuje tu
punktem. Dziewcząt jest tu kilka 6 czy 7.
Nie znam żadnej. Wychodzimy po pięciu
minutach. Prowadzę grupkę ogrodami.
Ciemno okropnie, więc trzymają się prawie jedna drugiej za paski, żeby nie zgubić
się. Pojedynczymi skokami przepuszczam
je przez Langiewicza. Kilkanaście kroków
i jesteśmy na Filtrowej. Otwiera inny wartownik. Nasz łącznik drzemie na podłodze
przed dalszą drogą. Dom w ogóle uśpiony.
Wszyscy są zmęczeni napięciem. Godzina
0.30. Wychodzimy długą kolumną. Jest nas
wszystkich na oko około 30 osób. W tym
z dziesięciu chłopców. Rządkiem, jedno
za drugim w jednakowych, niewielkich
odstępach suniemy ogrodami Filtrowej ku
Alejom. Sama się dziwię, że nas wcale nie
słychać. Wokół nas cisza. Strzały dochodzą
z daleka od Śródmieścia, ale też pojedynczo. Bez żadnych przeszkód docieramy do
Sędziowskiej. Szybko przeskakujemy ją
i już jesteśmy w klatce dużego, wypalonego
domu przy Al. Niepodległości. Przed nami
jezdnia Alei odgrodzona pasem kartoﬂi
pod samym domem. Łącznik instruuje nas,
że spokojnie, szybko, skokami, jak najszybciej mamy przebiegać jezdnię. Wypuszcza
nas pojedynczo. Nie stukać butami. Niektórzy mają poowĳane buty szmatami.
My nie mamy. (...) Orientuję się w mig,
że najniebezpieczniej będą mieli ci, co skaczą ostatni, kiedy wreszcie Niemcy nas
zauważą. Pierwszych puszczamy rannych.
Potem dziewczęta, potem ubezpieczenie
z bronią. Skaczę mniej więcej w połowie
grupy. Ze zdumieniem obserwuję, że nikt
do nas nie strzela. Odgłosy karabinu maszynowego dochodzą z Pola Mokotowskiego, ale to nie do nas.(...)
Zaczęliśmy pierwszy dzień Powstania
w Śródmieściu, 10 sierpnia. Kolonia zostanie nam już we krwi na całe życie. Okrutna, mordercza ale przecież nigdy nie zapomniana 

Powstanie

Wizja lokalna

Z

panem Wojtkiem krążymy po Wawelskiej w okolicach Prezydenckiej. Oczy
wlepione w chodnik. Szukamy włazu
do kanałów. Ten może? Chociaż jakiś za
wąski. A może ten? Pan Wojtek drapie się
po głowie i nie jest pewien. 60 lat to jednak
szmat czasu. Pamięta dokładnie jak wychodził z kanału z kolegami, jako ostatni,

żeby nie być zawalidrogą z odłamkiem w kolanie, ale czy to z tego,
czy z tego, cholera wie. W ogóle tu
zupełnie inaczej w czasie okupacji
było - wspomina. Wawelska to wąska droga była, nie taka autostrada jak teraz, po
drugiej stronie kapusta rosła, a dalej lotnisko było. Stamtąd zresztą Niemcy walili z
baterii przeciwlotniczych do kamienic przy Wawelskiej róg Uniwersyteckiej rozpieprzając piętro po
piętrze. Teraz na te domy mówi się
Reduta Wawelska, ale to już powojenne nazewnictwo. Pan Wojtek jedenaście dni tam wytrzymał razem
z koleżankami i kolegami, aż musieli się wycofać, bo już bronić nie
było czego, ani strzelać czym. A że
ulicami się nie dało, to do kanałów
wleźli, patentując ten sposób komunikacji dla wszystkich Powstańców Warszawy. Niewiele osób wie,
że pierwsze przejście kanałami
to właśnie z Ochoty do Śródmieścia
się odbyło - wyjaśnia. Wyleźliśmy
gdzieś tu - pokazuje ręką - i uciekliśmy pod taki taras, czy to piwnica
była? tam, kawałek dalej. Przechodzimy na ulicę Langiewicza i po
chwili pan Wojtek odnajduje właściwą kamienicę i właściwy taras,
pod którym razem z kolegami przesiedzieli dobę w okrutnych warunkach, słysząc jak Niemcy stukają po
nim obcasami. Ale nie wyniuchali
ich. Może dlatego, że dom nadpalony był? Wchodzimy, furtka otwarta,
trochę dziki ogród, jakiś stary fotel,
taras na garaż zamieniony, ale jest,
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ten sam - twierdzi pan Wojtek - a tu płot
z siatki metalowej stoi, po którym wspiąć
się musiałem, taki słaby byłem, jak spod
tego tarasu wyszedłem. Siatka jak siatka,
a jednak dotykam jej z drżeniem serca...
W tych samych kanałach, tyle że nieco
dłużej, siedziała pani Halina, którą poznaję w jej mieszkaniu przy Uniwersyteckiej.
Też zaczęła od Reduty Wawelskiej, też zeszła do kanałów, też szła z grupą, tyle że jej
przewodnik zgubił drogę i tak się zakręcili,
że zupełnie nie wiedzieli, gdzie są. A wychylić się w złym miejscu, to nie bardzo,
bo Niemcy mogli od razu czapę dać. Tak
zginał jeden z dowódców: ranny w głowę, przeleżał na dnie kanału jeszcze trzy
dni, pamiętnik do końca pisząc. I to nie tak
było, jak u Wajdy - opowiada pani Halina - te kanały nie takie wysokie, szerokie
i wygodne. Metr dwadzieścia wysokości i
kilkadziesiąt centymetrów szerokości, co
zmuszało do przyjęcia niezwykle niewygodnej pozycji. A halucynacje to dopiero
po dwóch, trzech dniach się zdarzały, nie
zaraz. Szło się zgiętym i przemoczonym, a
tu człowiek widział wygodna kanapę, na
której zaraz chciał się położyć.
Wśród piekielnych historii pani Halina poszukuje tych mniej drastycznych,
które można by opowiedzieć z większym
humorem. Cechuje to zresztą wszystkich
Powstańców, których udało mi się poznać. Z tego niewyobrażalnego horroru,
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wony szaniec został zdobyty!”,
pokazuje mi gdzie mieszkał i opowiada, co widział. A widział masowe egzekucje ludności cywilnej,
dokonywane przez Niemców w
ten sposób, że mężczyznom postawionym na progu piwnic strzelano w tył głowy, co rzucało ich w
dół. Po załatwieniu wszystkich,
dla pewności do piwnic nalewano
benzyny i wrzucano ze dwa granaty. Czternastoletni Olek widział
to z okna domu! Po dwóch godzinach w ich kamienicy pojawił się
żywy trup mężczyzny z przestrzelonym karkiem, cały zakrwawiony
i poparzony, który wyczołgał się
spod stosu ciał. Nie zastanawiając
się długo czternastoletni Olek z
kolegą poszli do piwnicy grzebać
wśród nadpalonych trupów i wygrzebali jeszcze żywych...
O gwałtach na Ochocie, wyrzucaniu zgwałconych przez okna,
mordowaniu ojców na oczach
dzieci, dobĳaniu rannych w szpitalach, walce na druty zbrojeniowe w Reducie Kaliskiej pisać już
nie będę.

który nĳak nie daje się opowiedzieć
przez ściśnięte gardło, do opowiedzenia pozostają tylko „anegdoty”,
które dla kogoś żyjącego w pokoju
i tak są szokujące. Jak na przykład ta:
na Uniwersyteckiej stał bunkier, z którego Niemcy siali do wszystkich jak do
kaczek. Nie było łatwo przedostać się
na drugą stronę, a wtedy nie było tyle
drzew, co teraz. Jest wcześnie rano, a
na środku ulicy leży łącznik traﬁony w
głowę, co nie nastraja do biegów w poprzek. Mimo to, pani Halina zmówiła
modlitwę i skoczyła przed siebie. Jakie
było jej rozczarowanie - jak to określa
- kiedy w jej kierunku nie padł żaden
strzał! Żaden Niemiec nie zaszczycił jej
uwagą, co dla osiemnastoletniej panny
mogło być obrazą...

Niezwykłe, że to wszystko
zdarzyło się tu, wśród naszych
kamienic, a ludzie, którzy to
pamiętają żyją, jeżdżą tramwajami, stoją przed nami w
kolejkach do sklepów, kupują
kwiatki, chodzą do świętego
Jakuba na msze, siedzą na ławeczkach. Czasami może nam
przeszkadzają, denerwujemy
się na nich, że są starzy i nieporadni, traktujemy nieraz z
pobłażaniem. Opowiem więc
jeszcze jedną „anegdotę”: fotografując powstańca na ulicy
Barskiej wpadłem na pomysł,
by zrobić mu zdjęcie, jak biegnie z prześcieradłem rozpostartym ponad głową (zdrowie
mu jeszcze na to pozwalało).
Pomysł był spontaniczny, więc
nie miałem pod ręką prześcieradła. Zaczepiłem więc pewną
przypadkową starszą panią,
która wchodziła do klatki i zapytałem, czy nie mogłaby użyczyć mi prześcieradła. Wyjaśniłem, że chodzi o zdjęcia dotyczące Powstania. Drobna pani
spojrzała na mnie przeszklonymi oczami, odchyliła kołnierz
koszuli i pokazała głęboką
bliznę nad obojczykiem, jakby
po drapieżnym ptaku, który
wyrwał jej kawał mięsa. „Kule
leciały jak ogień” - powiedziała ze ściśniętym gardłem - „jak
ogień”. Zniknęła w bramie i po
chwili wyniosła prześcieradło,
takie stare, przetarte, może
sprzed sześćdziesięciu lat... 
tekst i foto: Betlej

A jeśli już sięgnąć do horrorów, rodem z najczarniejszej ﬁkcji literackiej,
to może taka historia: chodzimy z panem Aleksandrem po Ochocie w rejonie Słupeckiej i Grójeckiej. Pan Olek,
nawiasem mówiąc były rektor SGH,
który gdy obejmował to stanowisko
w 1990 roku zameldował swojemu
komendantowi z Szarych Szeregów:
„Druhu, melduję posłusznie, że czer-
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Na tym tle oszałamiając jasnością świeci historia Marysi,
sanitariuszki, która opatrywała
rannych oﬁcerów niemieckich,
zużywając na nich ostatnie
opatrunki powstańcze...

08/2005 OCHOTNIK

OKO
AKCJA „LATO W MIEŚCIE”

Żywa historia
Nie lubię artykułów rocznicowych. Pisanych z okazji jubileuszy, „bo jest rocznica i wypada”. Nikt chyba
ich nie lubi. Sztuczny patos czuć na odległość. Kilka frazesów, okrągłe zdania, gładkie myśli są niebezpieczne,
bo znieczulają nowe pokolenia na prawdę. O historii
lepiej nie pisać, historię trzeba przeżywać. Ta idea przyświecała twórcom Muzeum Powstania Warszawskiego,
którego zwiedzanie pozwala zanurzyć się w przeszłość.
Jednak muzeum nie byłoby żywe bez powstańców.
To ich świadectwa, zebrane m.in. w wydanej właśnie
książce Lidii Ujazdowskiej „Zagłada Ochoty”, pozwalają na wspólne przeżywanie historii. Dlatego sierpniowy numer „Ochotnika” dedykowaliśmy naszym ochockim powstańcom, którzy poprowadzą nas przez Warszawę
1944. Warto ich posłuchać, bo nie każdy ma sąsiadów bohaterów.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

„Śladem historii rodziny”
fotograﬁe z rodzinnego albumu

F

otograﬁa, chwila uchwycona w kadrze, mały fragmencik naszego życia
opisujący kim byliśmy, w jakiej rzeczywistości przyszło nam żyć. Często bywa
tak, że po wielu latach ktoś odkrywa nasze
zdjęcia i nie znając naszych nazwisk niejako współuczestniczy w naszym życiu.
Stare fotograﬁe z albumów i szuﬂad… .
Zdjęcia z przeszłości, portrety przodków,
śmieszne, staroświeckie, o niepowtarzalnym nastroju i wyjątkowym uroku. Na
odbitkach w kolorze sepii postacie w melonikach i frakach, kobiety ubrane w długie
suknie do ziemi, damy w fantazyjnych kapeluszach, na tle wymalowanych krajobrazów, obok koszy z kwiatami i wiklinowych
mebli. Tak wiele odcieni, barw, zdarzeń.
Historie prawdziwe, niepowtarzalne, fascynujące.
W każdym domu istnieje miejsce, w
którym przechowujemy rodzinne pamiątki, stare zdjęcia, na których odnajdujemy
cząstkę nas samych, kawałek historii naszej rodziny.
„Śladem historii rodziny” to wystawa
ważna, dająca każdemu z nas możliwość
podsłuchania starych rodzinnych opowieści. To okazja, żeby nasi dziadkowie znów
mogli przez chwilę być z nami, żeby najmłodsze pokolenie dowiedziało się czegoś
więcej o sobie, o swoim pochodzeniu, korzeniach, przodkach. To w końcu okazja
do tego, żeby spróbować stworzyć swoje
osobiste drzewo genealogiczne.
Zbiory fotograﬁi rodzinnej stanowią bezcenny materiał dla badaczy z wielu dziedzin nauki. Są autentycznym dokumentem
epoki, a dzięki nowoczesnym metodom
zapisu i konserwacji mogą być trwale zabezpieczone. Ważne jest żebyśmy wszyscy
docenili ich wartość, i to nie tylko emocjonalną. Chrońmy więc jak najlepiej nasze
domowe zbiory fotograﬁi, a o historie z
nimi związane zapytajmy babci i dziadka.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w tworzeniu wystawy złożonej z kolekcji starych fotograﬁi, wykonanych przed 1939 rokiem, zatytułowanej
„Śladem historii rodziny”.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się wraz z fotograﬁami do Ośrodka
Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75. Do zdjęć
prosimy dołączyć wykaz fotograﬁi z opisem (data wykonania, kto jest na zdjęciu i gdzie). Zdjęcia przyjmowane będą
od 1 września do 31 października,
od poniedziałku do piątku, w g. 16.00
– 19.00. Fotograﬁe po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Najciekawsze
fotograﬁe zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Ośrodku Kultury Ochoty. Otwarcie Wernisażu planujemy
na 19 listopada 2005 roku, o g. 17. Wszystkich
zainteresowanych już dziś serdecznie zapraszamy.
Jesteśmy przekonani, że wystawa stanie
się okazją do wspomnień i opowieści,
a dla najmłodszych będzie prawdziwą
lekcją historii.

4 lipca – 30 sierpnia 2005 r.
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
Malarstwo, rysunek – warsztaty
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wtorki
I gr. 11. 00 - 13. 00
II gr. 13. 30 - 15. 30
Nauczanie z wyobraźnią – Mad Science
warsztaty
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
poniedziałki, środy
I gr. 11. 00 - 12. 00
II gr. 13. 30 - 14. 30
„Artystyczne Pikniki pod Górką Szczęśliwicką”– happeningi
plastyczne w Parku Szczęśliwice
19 sierpnia, g.10.00 - 14.00
„OCZAMI PICASSA”
 „Robotyka” – formy przestrzenne
tworzone z gąbki, kartonów, pudeł,
malowanie farbami akrylowymi
i sprejami, zabawy,

 „Picassowskie graﬃti” – grupowe
malowanie na tkaninie inspirowane
malarstwem P. Picassa,

 „Kubistyczna architektura” –

tworzenie geometrycznego miasta ze
styropianu, formy przestrzenne, malowanie drewnianych krzeseł, zabawy,

 „Picassowskie body painting”–

malowanie twarzy, rąk, nóg w geometryczne wzory,

 „Łap chwilę” – działania teatralno-plastyczne, wyrażanie emocji za pomocą przestrzeni i materiałów.

UWAGA!
MOBILIZACJA!
Ośrodek Kultury Ochoty
zaprasza do udziału
w II PIKNIKU POLOWYM
Pole Mokotowskie
2 października 2005 r.
Czekamy na zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej, kolekcjonerów
sprzętu wojskowego, miłośników militariów, hobbystów i wszystkich zainteresowanych tematyką wojskowości.
kontakt: www.oko.com.pl
e-mail: oko@oko.com.pl
tel.: 822-48-70, fax: 823-97-81
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Dziecięca Stolica Bis

Wybrane nowości dla dzieci:
• Balet dla dzieci w wieku 3-6 lat
• „SODA” Ochotnicza Dziecięca
Scena Artystyczna – dzieci
przygotują a następnie
wystawią własny musical
• Modelarnia – warsztaty
dla wszystkich chcących
samodzielnie składać modele
• „U progu dorosłości” – kurs
przygotowujący do egzaminu
dojrzałości w zakresie
autoprezentacji – dla
tegorocznych maturzystow
• Plastyka po angielsku zajęcia dla rodzica i malucha
(2-6 lat) I wiele innych równie
ciekawych…
Odwiedź nas 4 września!!!

Ośrodek Kultury Ochoty serdecznie
zaprasza wszystkie dzieciaki młodsze
i starsze, a nawet całkiem duże
i zupełnie maleńkie, na
Dzień Otwartych Drzwi
w ramach akcji Dziecięca Stolica Bis,
który dbędzie się 4 września 2005 roku
w godzinach od 11 do 15 w siedzibie Ośrodka
i we wszystkich naszych ﬁliach.
W ramach Dnia Otwartych Drzwi odbędą się
spotkania z instruktorami, pokazowe zajęcia,
warsztaty artystyczne, konkursy i wiele innych
atrakcji. Zaprezentujemy też nowości,
które pojawią się w naszej ofercie już od 15 IX.
Jednocześnie 4 września
zaczynamy zapisy na zajęcia!

15 lipca w Parku Szczęśliwickim odbyło
się spotkanie artystyczne dla dzieci. Jego
celem było zapoznanie młodych ludzi ze
sztuką afrykańską i rozbudzenie ich aktywności twórczej.
W parku tego dnia można było zwiedzić
wiele najrozmaitszych stanowisk, gdzie
młodzi ludzie mogli wykazać się swoimi
umiejętnościami artystycznymi.

fot. Paweł Krasiński

W imprezie uczestniczyli artyści, wolontariusze i BlueArt Team. Jednak najważniejsi tego dnia byli oczywiście młodzi
twórcy. Dzień zakończył się apelem dzieci
do dorosłych: „My dzieci w Polsce apelujemy do dorosłych o pomoc dzieciom Afryki”.
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Afrykańskie Lato – w mieście
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Kolejna impreza z tego cyklu skierowana
do dzieci, a poświęcona sztuce Picassa,
planowana jest na 19 sierpnia 2005 roku,
również w Parku Szczęśliwickim.
Kontakt: jacekmalinowski@autograf.pl

Klub Nauczyciela / SURMA

Odkryjmy
Francję

Muzeum Powstania Warszawskiego
powrót do wspomnień
W ramach projektu Nie bądź sam w domu –
dołącz do nas w sobotę 18 czerwca 2005 roku
wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum
Powstania Warszawskiego. O godzinie 10.30
na miejsce zbiórki przy Klubie SURMA
przybyło 25 osób, przeważnie po siedemdziesiątce.

w… Warszawie!

P

omysł tego cyklu imprez nie był
planowany i można śmiało rzec
– zaistniał spontanicznie - z potrzeby chwili i serca…
Stało się to za sprawą naszego kolegi
z Grupy Eko-Art Sylwestra Bromirskiego – artysty fotograﬁka i globtro�era.
Jego wielokrotne wojaże po Francji zaowocowały pełnymi uroku, niekonwencjonalnymi zdjęciami krajobrazowymi i architektonicznymi, przybliżając nam specyﬁczny
klimat kulturowy i urodę tego bliskiego
nam duchem kraju i narodu.
Pierwszą wstępną ekspozycję fotograﬁczną p.t. „Paris mon Amour” umożliwił
nam Ośrodek Kultury Ochoty w ramach
Galerii Podróżnika. Otwarto ją 14 kwietnia
2005 r. Drugą, znacznie rozszerzoną wersję
wystawy o Paryżu prezentujemy w Galerii Klubu Nauczyciela na Ochocie (ul. Radomska 13/21). Głównym tematem wystawy jest stara i nowa architektura Paryża.
To co widzi przybysz na pierwszy rzut
oka. Z tytułem mieliśmy kłopot, ponieważ
nie chcieliśmy, aby brzmiał zbyt uczenie. A
więc są dwie wersje: „Zwiedzamy Paryż”
i „Paris, Paris”. Ta wystawa jest właśnie
początkiem tytułowego cyklu imprez pod
hasłem „Odkrywamy Francję”.
Jej wernisaż był niecodzienny. Odbył
się w dniu Święta Narodowego Francji
14 lipca 2005 roku. Wzbogacił go recital
piosenki francuskiej w wykonaniu Danuty
Fąfary, przy akompaniamencie jej brata
Leszka Fąfary. (Oboje edukowani muzycznie w Paryżu).
Połączenie tych dwóch artystycznych
zdarzeń było celnym pomysłem kierowniczki Klubu Nauczyciela – Krystyny Machoń. Dzięki temu wieczór ten był nie tylko
okazjonalną imprezą, ale i znaczącym kul-

Wernisaż wystawy „Paris mon Amour”
z 14 kwietnia br. w OKO. fot. M. Kobylarz

fot. Sylwestwer Bromirski

W tym dniu pogoda nie była przyjazna
- wiał wiatr, zanosiło się na burzę, a jednak
chęć spotkania z historią Warszawy, ciekawość poznania, a dla niektórych uczestników wycieczki, przypomnienie wydarzeń
wojennych wyciągnęły ludzi z domów na
prawie cały dzień.

turalnym zdarzeniem na Ochocie. Licznie
zebrani goście potwierdzili to nie tylko
brawami, lecz także ożywioną dyskusją
w kuluarach.
W oﬁcjalnej części wieczoru przedstawiciele stowarzyszeń twórczych – Fotoklubu
RP i Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego – doceniając naszą inicjatywę
artystyczną, postulowali rozwĳanie tego
typu działań kulturalnych na rzecz mieszkańców stolicy oraz zadeklarowali wsparcie programowe i organizacyjne w kontaktach kulturalnych z Francją, zwłaszcza
w zakresie fotograﬁi i ﬁlmu poznawczego.
W tym miejscu warto nadmienić, że
w dniu Święta Narodowego Francji odbył się w kinie Muzeum Techniki NOT
(PKiN) pod tym samym wspólnym tytułem „Odkrywamy Francję” przegląd ﬁlmów krajoznawczych o regionach Francji,
zorganizowany przez PSFN z udziałem
naszej grupy Eko-Art. Widzowie mogli zobaczyć najpiękniejsze miejsca Francji – od
Bretanii z jej niepowtarzalnym wybrzeżem i wspaniałą przyrodą, warownymi
miastami i arcydziełami architektury, poprzez Burgundię - krainę najlepszych win
świata. Pokazane były też zamki nad Loarą
(z lotu ptaka) i wreszcie Lazurowe Wybrzeże. Była także zapowiedź naszej wieczornej imprezy prezentującej stolicę Francji.
Jej autor S. Bromirski obiecał kolejne wystawy z tego cyklu, zarówno o Paryżu jak
i innych uroczych zakątkach Francji.
Warto odnotować, iż obecna wystawa
S. Bromirskiego „Zwiedzamy Paryż” wykonana całkowicie w technice cyfrowej
będzie do końca sierpnia 2005 roku służyła jako pomoc dydaktyczna w warsztatach fotograﬁcznych grupy Eko-Art „Lato
w obiektywie”. Chętnych do zwiedzenia
wystawy i wzięcia udziału w warsztatach
prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny:
632 50 82 

Niektórzy z uczestników poruszali się
o kulach, ale wspierając się nawzajem cała
grupa szczęśliwie dotarła do Muzeum.

Kierownik Artystyczny Grupy Eko -Art.
JANUSZ JAREMKO

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
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Większość uczestników sama przeżyła
wojnę i była świadkami wydarzeń Powstania Warszawskiego, ta grupa włączała się
w opowiadania przewodnika i uzupełniała
szczegóły tamtych wydarzeń. Pytaniom
nie było końca, a zwiedzających interesował każdy szczegół, każdy dokument,
każde zdjęcie.

fot. Elena Lesznowska
Nikt nie krył łez, słuchając przewodnika i oglądając eksponat po eksponacie.
Nikt nie okazywał zmęczenia, chociaż taka
wycieczka to ogromne obciążenie dla i tak
już zmęczonych starszych nóg.
Na koniec wszyscy bardzo gorąco dziękowali za organizację tak wspaniałego
spotkania z historią i wyrażali wdzięczność twórcom Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Elena Lesznowska
„Białobrzeska”
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