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Fotografia na okładce:
Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Po-
zbawionym Wolności i ich Rodzinom (Komi-
tet na Piwnej) - magazyn darów w kościele 
św. Maksymiliana Kolbe na Służewcu. Nz. 
od lewej: Gabriela Mueck, Dorota Mulicka, 
Janina Okęcka, Zofia Virion, Krystyna Dy-
mek, NN. 1984-1985, Warszawa. Fot. Bog-
dan Pigłowski. Zbiory Ośrodka KARTA .

Prymasowski Komitet Pomocy Osobom 
Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom 
był społeczno-kościelną instytucją chary-

tatywną powołaną 17 grudnia 1981 r.  pod 
patronatem prymasa Józefa Glempa.  Jego 
główną siedzibą był warszawski kościół 
św. Marcina przy ul. Piwnej 9. 

Komitet pomagał internowanym i ich 
rodzinom, zbierał informacje o miejscach 
pobytu represjonowanych, udzielał po-
mocy prawnej i dostarczał uwięzionym 
paczki  z żywnością, lekarstwami i innymi 
potrzebnymi rzeczami. Swoją pomocą 
objął ok. 17 tys. osób.
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Organizatorzy projektu:
  Muzeum Historii Polski w Warszawie
 Fundacja Banku Zachodniego WBK
  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera 
w Łodzi

  Patronat honorowy 
Minister Edukacji Narodowej 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
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  Osoby zainteresowane prezentacją etiud prosimy o kontakt z  Muzeum Historii Polski 
–Gabriela Sierocińska-Dec: gabriela.sierocinska@muzhp.pl, tel. 22 211 90 47
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W marcu 2015 roku został ogłoszony konkurs „Bohaterowie drugiego 
planu”. Projekt skierowany był  do uczniów szkół ponadpodstawo-

wych. Jego głównym celem było zachęcenie młodzieży do odnalezienia i opi-
sania osób, które swoim działaniem wspierały walkę o wolną i niepodległą 
Polskę od 1944 do 1989 roku. Na konkurs wpłynęło 60 prac o bohaterach 
mało znanych szerokiej publiczności, ale ważnych dla lokalnej społeczności.

 Autorzy najlepszych pięciu prac wzięli udział w warsztatach filmowych re-
alizowanych w  Łódzkiej Szkole Filmowej. Podczas spotkań mogli zapoznać się 
z tym, jak wygląda praca nad filmem,  a wreszcie zrealizować swój pomysł na 
etiudę filmową o bohaterze opisanym w pracy.

Uczestnikom konkursu pomagali studenci PWSFTviT, którzy byli odpowie-
dzialni za zdjęcia i montaż etiud. Opiekę artystyczną nad projektem sprawo-
wali Dorota Wardęszkiewicz i Maciej Drygas.

Efektem współpracy uczniów z filmowcami jest pięć różnych etiud. Młodzi 
ludzie odnaleźli w swoich środowiskach lokalnych osoby, które są dla nich 
ważne. Żyjący bohaterowie wystąpili w filmach, a o tych, którzy odeszli opo-
wiadają  ich uczniowie, sąsiedzi, bliscy. 

Praca nad etiudami i bezpośredni kontakt z bohaterami i ludźmi, którzy ich 
znali, dała uczniom możliwość nieco innego spojrzenia na wydarzenia, które 
do tej pory znali z książek czy relacji historycznych.

drugiego planu
Bohaterowie
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Józef Bocian
Etiudę Zadymiarz zrealizowała Weronika Nahorska, 
uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie 
pod opieką Izabeli Nahorskiej.
Zdjęcia: Mateusz Czuchnowski, montaż: Piotr Wójcik

JÓZEF BOCIAN (UR. 1950 R.) 

Działacz „Solidarności” - internowany  na mocy decyzji wydanej przez Komendę 
Wojewódzką  Milicji Obywatelskiej w Katowicach dnia 12 grudnia 1989 roku, 
ponieważ „we wrześniu 1980 r. ściśle współpracował z Komitetem Strajkowym. 
Cieszy się autorytetem wśród mieszkańców Hotelu Robotniczego. Posiada 
cechy przywódcze”. 
Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Podjął tam protest 
głodowy przeciw internowaniu. Zwolniony 24 lipca 1982 roku. Był potem wielo-
krotnie zatrzymywany za organizowanie demonstracji ulicznych, malowanie znaku 
Polski Walczącej, rozwieszanie plakatów i rozprowadzanie ulotek. 

27 sierpnia 2015 roku odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności”.

JÓZEF BOCIAN PODCZAS PROTESTU 
GŁODOWEGO. 
FOT. ZE ZBIORÓW J. BOCIANA.

WERONIKA I IZABELA NAHORSKIE 
PRZED SALĄ MONTAŻOWĄ. 
FOT. W. HENRYKOWSKI.



4

Ksiądz Czesław Sadłowski
Etiudę Być bliżej ludzi zrealizowały:  Patrycja Olszewska, Angelika Przybylska 
i Katarzyna Rogalska, uczennice II klasy Publicznego Gimnazjum 
im K. K. Baczyńskiego w Jasieńcu, pod opieką Katarzyny Leśniak.
Zdjęcia: Jan Grobliński, montaż: Marcin Sucharski

KSIĄDZ CZESŁAW SADŁOWSKI (UR. 1938 R.) 

Od 1967 r. wikariusz w parafii św. Rocha w Jasieńcu; od 1974 r. proboszcz parafii św. 
Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej. Od lipca 2009 r. na emeryturze.  
W 1969 r. podjął starania o budowę kościoła  i założenie parafii  we wsi Zbrosza 
Duża. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu, dramatyczna walka z władzami 
PRL-u zakończyła się poświęceniem nowego kościoła w 1974 r. Źródłem konfliktów 
z władzami były również niekonwencjonalne metody katechizacji prowadzone 
przez księdza. W latach 80-tych parafia w Zbroszy Dużej była ośrodkiem działalno-
ści opozycyjnej.

KS. CZESŁAW SADŁOWSKI.
FOT. ZBIORY KS. CZ. SADŁOWSKIEGO. AUTORKI ETIUDY. 
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Stefania Dziemieszkiewicz
Etiudę Matka „Roja” zrealizował Paweł Henrykowski, uczeń II klasy Liceum 
 Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim 
pod opieką Wojciecha Henrykowskiego.
Zdjęcia: Tomasz Wierzbicki, montaż: Maksymilian Bieńkowski

STEFANIA DZIEMIESZKIEWICZ (1895- 1975) Z DOMU ŚWIERCZEWSKA.

Po śmierci męża Adama w 1936 r. sama wychowywała 4 dzieci.  W czasie wojny 
synowie Roman i Mieczysław walczyli w  oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych. 
Po zakończeniu wojny Mieczysław ps. Rój, zaangażowany w działalność konspi-
racyjną w strukturach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, był poszukiwany 
przez władze komunistyczne. Pod stałą obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa pozo-
stawała także Stefania. Dwukrotnie aresztowana, dnia 7 sierpnia  1950 r. skazana 
została na 4 lata pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu 
Państwa za niezawiadomienie władz o miejscu pobytu jej syna Mieczysława. 
Więziona do 21 marca 1953 r. 
Stefania Dziemieszkiewicz zmarła 18 marca 1975 r. Została pochowana na cmenta-
rzu parafialnym w Makowie Mazowieckim.

STEFANIA DZIEMIESZKIEWICZ.

UCZESTNICY RAJDU ROWEROWEGO 
ŚLADAMI M. DZIEMIESZKIEWICZA 
„ROJA”. FOT. W. HENRYKOWSKI.
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UCZESTNICY PROJEKTU PODCZAS 
WARSZTATÓW FILMOWYCH, LIPIEC 2015 R., ŁÓDŹ

1.  HALA PRODUKCYJNA ŁÓDZKIEJ 
SZKOŁY FILMOWEJ

1

2

2.  TABLICZKI Z NAZWISKAMI 
ZNANYCH ABSOLWENTÓW SZKOŁY 
UMOCOWANE NA STOPNIACH 
W GŁÓWNYM BUDYNKU.

3.  UCZESTNICY KONKURSU NA 
SŁYNNYCH SCHODACH.
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Fot. MHP/B. Wolszczak

3

4
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4.  MACIEJ DRYGAS 
ROZPOCZYNA WARSZTATY.

5.  SPACER PO SZKOLE FILMOWEJ.
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Jan Kempiński „Błysk”
Etiudę  Jan Kempiński „Błysk” zrealizowały Maria Kuroszczyk 
i Jagoda Janiszewska, uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kompałły 
i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod opieką Piotra Grabarza.
Zdjęcia: Agnieszka Podkówka, montaż: Katarzyna Śpioch

JAN KEMPIŃSKI „BŁYSK” (1921-1946) 

Żołnierz ZWZ-AK; po rozwiązaniu AK dowódca oddziału walczącego z władzą 
komunistyczną w 1945 r. w Wielkopolsce. 
W konspiracji od wybuchu wojny. Został  zesłany na roboty przymusowe do 
Wiednia i Rzeszy. Tam aresztowany - zbiegł z transportu do Dachau. Trafił na Kie-
lecczyznę. Został dowódcą oddziału partyzanckiego, walczącego na Lubelszczyźnie 
i w lasach parczewskich. Zagrożony aresztowaniem  przez NKWD przeniósł się do 
południowej Wielkopolski. Walczył przeciwko komunistycznej władzy, jego oddział 
został rozbity pod Odolanowem 22 października 1945 r.
Aresztowany w Poznaniu 17 grudnia 1945 r. Został skazany 4 maja 1946 r. na karę 
śmierci. Zginął zamordowany w celi przez strzał w tył głowy 21 czerwca. 
Zrehabilitowany 22 września 1992 r. przez Poznański Sąd Wojewódzki. 
 Odznaczony Krzyżem Zasługi, Krzyżami Walecznych i Krzyżem 
Virtuti Militari IV i V klasy.

JAN KEMPIŃSKI „BŁYSK”. 
FOT. ZBIORY JANA 
GODZISZEWSKIEGO.

MARIA KUROSZCZYK, JAGODA JANISZEWSKA, 
PIOTR GRABARZ  I AGNIESZKA PODKÓWKA 
NA PLANIE ZDJĘCIOWYM ETIUDY.
FOT. M. MORISSON.
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Jan Gosz
Etiudę Jan Gosz historia dobrem pisana zrealizowali Monika Cyperska, Julia Stencel, 
Jakub Bigus, uczniowie Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach pod opieką 
Adriana Klawikowskiego.
Zdjęcia: Piotr Żurawski, montaż: Justyna Król

JAN GOSZ (1941 - 2011)

Rolnik, przedsiębiorca, społecznik, działacz kaszubski. 
Był jednym z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolni-
ków Indywidualnych „Solidarność” oraz jego przewodniczącym w Gminie Sierako-
wice. Do związku pod jego przywództwem wstąpiło ponad 500 osób. Działalność 
sierakowickiej „Solidarności” przerwał stan wojenny, Goszowi  jednak udało się 
ukryć wszelkie dokumenty związkowe. Ujrzały one światło dzienne dopiero po 
1989 roku, czym uchronił członków „Solidarności” od szykan władz.
Jan Gosz przez wiele lat pełnił funkcję prezesa oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, nie szczędzącym ani czasu, ani środków, by zachować tradycję i kulturę 
kaszubską. Między innymi dzięki jego działalności język kaszubski trafił do szkół, 
w których gości do dzisiaj i z którego można zdawać egzamin maturalny.

JAN GOSZ, FOT. Z ARCHIWUM 
RODZINNEGO.

ZESPÓŁ Z SIERAKOWIC W CZASIE SPACERU 
PO UL. PIOTRKOWSKIEJ W ŁODZI.
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NAGRODA POLSKA PRESS GRUPY dla 
Karoliny Giełdy, Pauliny Klimek, Aleksandry 
Prokop, uczennic Zespołu Szkół im. O. Langego 
w Zawierciu, pod opieką Aldony Dreliszek 
i Marleny Bednarskiej.

Podczas warsztatów dziennikarskich powstał 
reportaż O uczniach z Zawiercia, którzy 
wypowiedzieli wojnę komunie, opublikowany 
w nr 12 miesięcznika „Nasza Historia”.

SZKOLNA ANTYKRYZYSOWA GRUPA OPERACYJNA. 

Wydarzenia sierpnia`80 na Wybrzeżu przyczyniły się do powstania różnych ugrupowań 
antysystemowych wśród młodzieży na terenie całego kraju. W Zawierciu w 1981 r. 
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Majakowskiego założyli Szkolną 
Antykryzysową Grupę Operacyjną (SAGO). Faktyczna nazwa zawierała określenie 
„antykomunistyczna”, ale w celach konspiracyjnych członkowie grupy nazywali ją „an-
tykryzysową”. Do uczniów założycieli należeli: Grzegorz Klisiak, Janusz Orman, Marek 
Wachowicz i Marek Kowalik. Na swój młodzieńczy i idealistyczny sposób próbowali się 
przyczynić do zmian w państwie. Posługiwali się dostępnymi środkami oporu: malo-
wali antykomunistyczne hasła na murach budynków urzędowych, na asfalcie, niszczyli 
hasła propagandowe PZPR, oblali farbą pomnik żołnierzy radzieckich, pisali wiersze 
i teksty prozatorskie. Prowadzili także swego rodzaju współpracę z miejscowymi 
strukturami NSZZ „Solidarność”, ucząc się od starszych kolegów walki z komunistami. 
W konsekwencji podjętych działań zostali aresztowani, osądzeni przez Sąd Wojskowy 
i skazani. Uniewinnienie nastąpiło dopiero w roku 1994 – już w wolnej Polsce.

4.  UCZENNICE PODCZAS 
WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH.

1.  MAREK KOWALIK.

2.  GRZEGORZ KLISIAK

3.  MAREK WACHOWICZ

FOT. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

1 2 3

4
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Muzeum prowadzi aktywną działal-
ność wystawienniczą, przedstawiając 
najważniejsze wątki polskiej historii – 
państwa i narodu. Proponuje bogatą 
ofertę edukacyjną, której celem jest 
szerzenie wiedzy o polskim dziedzic-
twie, budowanie postaw obywatel-
skich w duchu szacunku dla tradycji 
i otwartości na świat. Muzeum przed-
stawia polskie dzieje w powiązaniu 
z historią innych narodów Europy. 
Efektem tych działań są liczne wysta-
wy m.in. „Dwudziestolecie. Oblicza 
nowoczesności” i „Pod wspólnym nie-
bem” na temat bogactwa kulturowego 
I Rzeczypospolitej a także międzynaro-
dowa wystawa „Jan Karski. Człowiek 
Wolności” prezentująca losy polskiego 
emisariusza, pokazana w ponad 20 
krajach na świecie. Od 2012  roku Mu-
zeum jako jedna z pierwszych polskich 
Instytucji współpracuje z Google Cul-
tural Institute, w ramach którego do 
dziś powstało dziewięć multimedial-
nych wystaw. W ciągu prawie swojej 
10-letniej historii Muzeum organizuje 
od lat wiele wydarzeń, m.in. „Przy-
stanek Niepodległość” z okazji Święta 
11 listopada oraz plebiscyt „Wydarzenie 
Historyczne Roku”. 
Muzeum było wielokrotnie nagra-
dzane, w tym najbardziej prestiżową 
nagrodą muzealniczą Sybilla oraz na-
grodą książkową Klio.

MUZEUM HISTORII POLSKI
www.muzhp.pl

W Radzie Muzeum Historii Polski za-
siadają najwybitniejsi polscy history-
cy, wśród nich między innymi prof. dr 
hab. Wojciech Roszkowski oraz prof. 
dr hab. Henryk Samsonowicz. 
Stała nowoczesna siedziba MHP po-
wstanie na terenie Cytadeli Warszaw-
skiej w zespole muzealnym, do które-
go należeć będzie już istniejące Mu-
zeum X Pawilonu i Muzeum Katyń-
skie oraz Muzeum Wojska Polskiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: 
www.muzhp.pl, www.dzieje.pl, 
www.polishhistory.pl, 
www.wystawy.muzhp.pl, 
www.bazhum.pl, 
www.youtube.com/muzhptv, 
www.facebook.com/muzhp
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Tę postać wybraliśmy spośród 188 zgłoszeń 
w konkursie na „Patrona Fundacji”

POLSKI GENIUSZ TECHNIKI
Prekursor zastosowania techniki spawania elementów stalowych w bu-
downictwie.
Autor pierwszego na świecie mostu wykonanego techniką spawania 
(w roku 1929 na rzece Słudwi pod Łowiczem niedaleko Warszawy). Tech-
nika ta jest znacznie szybsza od tradycyjnej metody nitowania. Konstruk-
cja zbudowana w ten sposób jest wytrzymalsza i lżejsza. Metoda pozwala 
zaoszczędzić do 20 % stali. Świetnie nadaje się do budowy wysokościow-
ców.
Konstruktor warszawskiego „drapacza chmur” wzniesionego w 1932 roku 
dla Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential o wysokości 65,6 m (XVI pię-
ter), drugiego co do wysokości w ówczesnej Europie wieżowca. 
Autor pierwszego na świecie opracowania (w 1928 roku) normującego 
przepisy dotyczące spawania konstrukcji stalowych w budownictwie, 
które stały się wzorem dla innych krajów.
Z jego udziałem powstał m.in. nowojorski Woolworth – drapacz chmur 
wyrastający wówczas ponad wszystkie na Manhattanie, najwyższy wte-
dy budynek na świecie.

Dlaczego Stefan Bryła jest patronem naszej Fundacji?
   Stefan Bryła, choć był niezwykłym człowiekiem – jest prawie nieznany. 
   Wniósł realny wkład w rozwój naszego kraju i świata. 
   Umiejętnie zabiegał o szybsze tempo rozwoju gospodarczego Polski. 
   Wierzył, że Polska może się prężnie rozwijać i zająć pozycję jednego 
z przodujących państw Europy.
   Był genialnym konstruktorem i architektem, wykształcił wielu wybit-
nych następców.
   Jego pracowitość i energia imponują również dziś. 
   Był odważnym, mądrym człowiekiem i wielkim patriotą. 

Trzeba myśleć i trzeba pracować
PROFESOR STEFAN BRYŁA (1886-1943)
Patron Fundacji Banku Zachodniego WBK



PATRONAT HONOROWY
HONOROWY PATRONAT MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZYSPONSOR


