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Tekst przysięgi Armii Krajowej, zatwierdzony prze;z 
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Wio: 
dysława Sikorskiego 12 XI 1942 r„ przekaz9ny depeszą 
z Londynu do kraju 17 XI 1942 r. i obowiązujący odtąd 
aż do końca wojny: 

. · „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej 
Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce 
na ten święty Krzyż znak Męki i Zbawienia, przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, 
stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej 
z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary me'go 
życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom 
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Do
wódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, 

a taje)llnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie 
spotkać mitiło". 

Tekst formuły dla przyjmującego przysięgę: 

„Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii ' Polskiej, 
walczącej z wrogiem w·konspiratji o wyzwolenie Ojczy
zny. Twoim obowiązkiem będzie walczyć z bronią w rę

\ ku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, zdrada karana 
jest śmiercią". 

Powyższą przysięgę składali też wszyscy żołnierze 
organizacji scalonych z Armią Krajową, niezależnie od 
przyrzeczenia czy przysięgi składanych przez nich po
przednio w macierzystych organizacjoch. 

(Tyg. Powszechny 31/1982) 



„Zlasadiniiczym ceilem po'l,ski•ego .ruchu •Oporu, od momentu jego 

powstanli•a, był•o współdt7Ji•ała:nie ,z emigra'cyJnym rządem w uwol

nien1i·u kraju li odtworzeniu ·niiepodległego państwa. Cel ten za

miiert7la1no os,iąglnąć przez przępmwadzenie w P·o·lsce p01Wszechnelgo 

powsta:nia w k·ońcowym eta1pie woj:ny, które miało umożliwi ć wła

dizom podz,iemnym O'bjęcie kontr-cli nad uw.o•ln,i,onym k.rajem 

w 1imlien1iu emigracyj1nego Hądu. Cały główny wyslife,k komp:iracji 

s1koncentroway był ina przygo.towaniu powsta:nia oraz orga1n1hro

wanliu powo~erunych ,orga:nó.w wf,adzy państwa. ZreaHzowon•ie tego 

celu wymagało scale,n1ia wszysl~kkh orga1n,i'zacji podz,iemnych, 

as·iąg1nięoi1a jedn:ofoi nmodowej o.raz śoi•słej · współpracy między 

:krajowymli oś1rodkami 1kierowniczymii a 1rządem na obczyźnie." 

Jan M. Ciechanowski: Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża 

politycznego i dyplomatycznego. PIW 1984. s. 35-36. 

- pod k·on1iec wrześniia 1939· d.zliała w kraju poolCld 130 or•gani

!Zlacj1i i grup k·01n1spi1r,acyj1nych 

- 27 wrze,foi1~ 1939 pows,ta~e na mocy dyrektyw otrzymanych od 

Naczel"1ego Wodza Służba Zwycięstwu Polski, w J ,i ,st01pad~ie tegoż 

m 1ku ,przeik:sztakon>a w iZwiqzelk Wal•ki Zbroj1nej - komendantem 

głównym gen. Sos1nkowiskii (Paryż) w ikna~1u ina o.bsz.a1r·ach 1oikupacjli 

n:iemiiedkiej 1płk. dypl. Stefain - Rowecki („Rakóń", „G,raiblica' ' , 

„Grot"), tereny zojęte przez Rosja1n gen. To,k<J•rzewsikJi„~araszewicz. 

Równo!legle z wo1jslkorwym •kształtuje się podziemie poMtyczne 

- kwiecień 1940 - z siieci terenowej ZWZ wyłoniony zostaje 

Z1wiąz.ek Odiwetu, 101rga:nli'z,aoj:a do izodań sahotaci>o1wo-dywersyjinych 

- g~udzfoń 1940 - z inicj1a•tywy dzia/,aczy harcenskiich powstaje 

Organizacja Małeg·o Sabotażu „W,aw~r", w lotach 41-44 liczył 

400-500 ozl1onlków i diokonał 150-170 a1kcji 

~ kwiecień 1941 - ,rusza Alkja „N", dz, i ·ałalność dywe1rsyjruo

-pr•o:pagondowa P'Óśród 1niemieokiej admi1nistracj,i, ludności cywlil

nej i Ż•oł:ni e1rzy Wermachtu 

- jesie:ń 1941 - 1powoła,ruie orgon1iz·acj1i dywensyj1n1ej Wachla1r.z, 

prze·m 1act7lo:nej do dzial.ailnośd- dywe,rsyj1nej na .teire.n1a,ch ZSRR 101ku

powa1nych 1przez Niemców, celem osła,niianlie od wschc::!u przy

szłych d!zii ·ałań ·pqwstańczych 

- 14 lutego 1942 - rozkazem Wodza Na,ozel:nego Związek Walki 

Zbrojnej przemiiainiowany zo1sfaje na Armię Krajową, lfozy 100 

tys i E;~Y zaprzys.ięż·onych .i s!Zlkolonych do swych za,doń żoł1nierzy 

- wrzesień 1942 - utwouenie wydi:<ielonego pionu bojowo-dy

WQ rsyjnego prze2maczonego do .zadań )SpecjaJ:nych W ramach waJ

lcii bieżące] - l<ierownictwa Dywersj1i „Kedyw". 

~ 7/ 8 paździenn .i1ka 1942 - akcja „Wieniec" - wysadzenie pr.z& 

oddziały dywersyjne sześciu linii 1kolejowych warszawsk1iego okrę

' g•u kolejowego 

- pr.zeł,om 1942-43 - akcja wysiedleń pro)IVadzo111a na Zamoj

szczyźn'ie li !W Lubelsk·iem, związana ·z 1niią 1~0.nieoz,nolŚĆ ochrony 

ludinośoi cywil:nej, wpłynęły ino decyzję utworzenia i wprowadzenia 

do dkcj1i oddziałów partyzanckich AK. La·tem 1943 działało ich 

,około 40. 

- 26 ma1rica 1943 - a1kcja pod Arsenałem - odbi.oie przez od

di:iał Szarych Szeregów gr.upy 25 więźniiów przewożonych z Alei 

Szucha 1n1a Paw.ia1k, INŚród nich Jan Bytnar „Rudy" 

____, 19 maja 1943 - oddz'ia.J dzi·ała.jący pod dowództwem Tade

usza Zawadz·kiiego „Zośki" odbija pod Celestynowem gnupę 4g 

więfoió;:v przewożonych z więrien1ia w Lu.bli1nie do Oświęcimia 

- 30 cze,rwca 1943 - gestapo airesztuje w Warszawie ~omen

donta AK gen. Grota - Roweckiego (Strac·ony w Sachs•enchou

sen 2.8.1944) 

- 4 l:ipca 1943 - w kata.strdie lotniczej w Gibraltarze g1me 

premiier rządu emiig>racyj1nego, Naczelny Wódz gen. Władysław 

Sikorski 

- lipiec 1943 - P,rezydent Ra?zkiiewic.z mi~nuje premierem 

Sticrnisława Mikołajczyka, Naczelnym W1odzem ·gen. Sosnkowskiego, 

decyzją if'laczelnego Wod'ZJa dowódcą AK mianowany rosta·je ge111. 

Tadeusz Komorowski „Bór" 

- 7 września 1943 -a1kcjo „Góro!" - zdobycie, w Warszawłe, 

samochodu b,a·nikowego przewożącego 100 mln zł. 

- 28 paźdz:iemli :ka 1943 - 1La,sy S1iekierzyń.skie, bitwa Zgrupowań 

Święto1krzysJkiich Oddz<iałów Partyznac'l<iiieh AK dowod(l)onych przez 

mjr Ja1na Piwn1i1lca „Poinurego" z czterotysięc2mą n1ieJ:l;liecką ekispe

dycją przeciwpartyzaincką 



- 27 poźd~ier.nVka 1943 - w Londynie pows·to•je kolejno l•n•stru1kcjo 
dl.o 1kroju, 1która ipo 1nonies·i·enli·u w lutym 1944 koni.ec.znych uzu
pe/n:ień, zamyka trwo~ącą ponad ·tr;zy lato dyskusj~ pomiędzy Lon
d)lnem o Wors~o1wą, o dotyczącą kształtu przyszłego pows.tonia 

- 20 listopada ~1943 x rozko,z dowódcy AK fmmułujący zasady 
operacji „Burzo" 

- 1 lutego 1944 - grupo •oddziału AK „Pegc:rz" (downy „Agat" , 
późniejs•zy „P·oira.sol") zlikwidowało dowódcę SS I policj'i w dys
trykcie wa1rszowskim inicjatora egzekucji ulicznych, gen. Franza 
Kutscher~ 

__, luty 1944 - przystępując do .reoli,zc:rcji pianiu „Burzo,", z <Sił 

Okręgu Wo/yńslkiego AK l.iczących o'ko/o 6000 żołnier.zy, sformu

łowano 27 Dywizję Piechoty. pod dowód.ztwem ppłk dypl. Jain o 
W.ojciecho ~wersikiego „Oliwo". W dniach 13-20 lutego toczy 
ono zwycięskie potyc,zki z Niemcami. 20 mareo dywii.zja. 1nawiązuje 

oficjo·lny !kontakt z regularnymi jedno·stlmmi Armii:i Cze.rwone1j. 
Mimo impo·su w rozmowach polslko~rodzieckich, iw kwietn1i•u ·i maju 
toc;zy , zwycięsikie walki z Niemcomfi (u bdku Armii Czerwonej) .• 
Część dywi.zji włą07!01no iZ·osto<je do I Armii'i WP, mniej niż po/owi·e 
udoje się przedrzeć za Bug i dotrzeć ino teren Okręgu Lubelskiego 
(czerwiec 1944). 

- p~k Emil Fieldorf „Nil" tworzy „Nie" (Niepodległość) - wobec 
zbliżających slię wojsk radzieckich ujrzano 1koniecmość zachowa
nia w pod•z·iemiu częś·oi kadry 1i środków łączności, także po ro
kończeniu 01kupac}i n1iemieckiej. W .Jipcu 1944 dowództwo „Nie" 
przejął gen. Okulicki 

- czerwiec 1944 - \Pod ·koniec . miesiąca poda irozkoz rozpoczę
cia •o'kcj,i „Burza" w Okręgu Wileńsk·im 'i Nowogródzkim. W nocy 
z 6 na · 7 lipca atak no :WHno,- w którym 1bierze udział 5,5 tys. 
żołnierzy AK, po tygodniu walk polsiko•rodziedkie uderzenie do
prowadza do zdobydio mioslto ·(13 l1ipco). 
2 lipca Komendont Okręgu ppłk iAlekso1nder Krzyżon·owski „Wilk" 
postanawia wysłać do Rosja1n jednego ze swych oNcerów 
- cel <uzgodnienie wspólnych działań. 16 ·lipca podczas odpraw 
w WHnie i Boguszach kadra dowódczo zostaje aresztowa•na, Ż·oł

nierze inter.nowan'i (według meldunków 5-7 tys. oi;ób). 

- 19 lipca 1944 - wyoofonie się wojsk !niemieokich rozpoczyna 
operacj ę „Burza" we Lwowie. Bierze w 1n'iej udzi,a/ 3,5 tys. żoł

nierzy AK pod dowództwem pik Władysława Filip/owskiego „Jan

ka " . 22-27 trwają walki o miosto. 28 lipca po spotkaniu z gen. 
Kon·iewem „Janka" wydaje rozk·aiz ro.związujący oddziały w ob
szarze. 31 lipca aresztowano płk Filipłowskiego i jak podają mel

dun.ki 30 o.f icerów. 

MARIA NUROWSKA 

Małżeństwo Marii Kowalskiej 
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Maria Kowalska - JADWIGA JANKOWSKA-CIEŚLAK (gościnnie) 
Anna - OLGA DOROSZ 

Olgierd - JANUSZ GRZELAK 
Jerzy - WIESŁAW KRUPA 

Zygmunt _, WOJCIECH KALINOWSKI 

Babcia - IRENA GRZONKA 
Matka - IRENA LIPCZYŃSKA 
Ojciec - SŁAWOMIR PIETRASZEWSKL 

Córeczka MAŁGORZATA MIELCAREK 
Porucznik PIOTR SZULC 

Stańczyk MAŁGORZATA PECZYŃSKA 

Pierwszy - WOJCIECH SIEDLECKI 

Drugi - MARIUSZ PUCHALSKI 
Młody Fukcjonari~sz - MATEUSZ KOSTRZYŃSKI 

Adam Bala - MARIUSZ SABINIEWICZ 

Bratowa 
Pani Krysia - IRENA DUDZIŃSKA 

Personalna - MARIA SKOWROŃSKA 
Zosia - EWA WROŃSKA 

Młody z wąsikiem - MICHAŁ FRYDRYCH 

Właściciel Zakładu Pogrzebowego -~ JÓZEF JACHOWICZ 
· Brat -ł PIOTR WYPART 

Córka Marii - MAŁGORZAfA MIELCAREK 
Żona Jerzego - JOLANTA SZAJNA 

Żona Zygmunta - KATARZYNA TERLECKA 
Ponadczasowy - ANDRZEJ WILK 

Jazzman - GRZEGORZ STRóżNIAK 

Dziewczynka - X X X 
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Asystent reżysera inspicjent: 

- DOROTA SIEŃSKA 

Sufler: 

- KRYSTYNA KRAJNA 

[Spektakl grany jest z jedną przerwą 

- 31 sierpnia ,19·4"4 - w godrJ1nl(]ch wieczo nnych pada rozkaz 

Pozpoczęcil(] ·oper•ocji „Burza" w Worszawie. Siły AK w Warszawie 

to 50.700 Ż'Ołnierzy, w tym 4300 kobiet, siły AL (2000 żołnierzy. 

- 1 siierpni·a 1944 - wybucha P;wsta•n•ie Warszawskie, upada 

po 63 dn1iach lwcrlk!i 2 październiiil~a 1944 

- 5 paździe.rn'i •ka 1944 - gen . Bó.r, idąc do ,niewoli pr.zeika:zuje 

dowództwo AK gem. Leopoldowi Okulickiemu „Kobra", „Nie

dźwi·adek" 

- 19 1s.tyc21n'i•a 1945 - 1rozkazem Komendanta Głównego rozwią

za1nie Anm'ili Kr0a1jowej 

- zima 1945 - a1resztowon.ia żioł1n°ierzy AK na Podlasiu i w Lu

belskiem 

x maij 1945 - w miejsce działa1jącego dotychczas ina ziemiach 

wyzwol.onych NKWD, utworzenie · Ko•rpusu Bezp·ieczeństwa Wew

n~tr21nego, skierowa1ne do walk z podziemiem itrzech dy'<'~izji pie

choty (woj. wa1rszawskie, luberl·skie, białostockie, rzeszowstkie) 

- 28 marca 1945 - -crresztowarnie 16 delega.tów Państwa Pod- · 

z·iemrnego ma 1r9,zmowy ·z włodZ'qm1i · .rad21ieokilm.i, pro·ces przed są

dem wo.js•kowym w Mos•kwie (18-21 czerwoa 45), Q·slk1arżenie 

o prowadzenie działałrno·Śd terrorystyc21nej na tyłach Armii' Czer

wonej 

__: 22 1.ipca 1945 - amnestia w PRL - 1sk0Hystało z niej oikoło 
42 tys. ezło1n1ków ·podziemia 

- 22 lipca 1947 - ko·lej1na amnestia 

- 31 lipca 1951 - przed Najwyższym Sąderm Wojrskowym 

w Wa•r51z:awi.e .rozpoczyna s:ię p.roces tzw. tata.rowsik'i . DZiiewięciu 

wysolkkh oficerów WrP o. przeszłości konspimcyj•nej os•k•a1rżonych 

jest •O płanowarn1ie w latach 1947-48 zamachu sta1riu. W niiejaw

rnych procesad1 odp.ryskowych o·~karżo ne Z·Osrta1jq 92 osoby. 

- W la•tach 1956-57 ma mo·cy postępowcr.n-ia r.ewizyjnego zre•

habilitowa·no po1n•crd 370 osób więzionych dotychczas. 

- 1981 - powstanie Społeoznego Komitetu Budowy Pomn-i·ka 
Powsif:anria Wars·zawsk•iego 1944, w rOlku 1983 ·laureatem 1konkursu 

n•a projekt Pomrnikra zo.staje Piotr Rzecrkowski. .17 lipca 1984 Spo

łeczny Komitet Budowy Pomrni·ka Powsta1nia Warszawskieg·o 1944 
zostaje 1rorwiązarny, a ·na jego miejsce powstoje '51połecziny Komi

tet Budorwy P·omnri·ka Boha.terów Pows.tania Wmsza•wskJiego 1944, 
rktóry zwrócH s•ię do środowiska rzeźbi.arzy z propozycją opraco

wania n.owego pmjelkitu. Mimo sprzeciwu SARP-u, Zwiąrku Arty

stów R~eźbi0a1rzy, Towa1rzystwa Urban•ics.tów Pol.slkich, prace nad 

P.omrni•ki.em w jego obeonym kształcie artystyczrnym są ko1ntynu

owarne. 

·- 1981 - ustra1nowie1nie Warszawsk!iego Krzyża Powstańczego 

- sierplień 1982 - otwmcie w Wars.zewie wielkie•j .wystawy upa

rniętn•iającej wybuch FlowSltania, 

- 28 maja 1984 - odsłonrięcie w ·kościele OO. Domi1r11i .kC1nÓW 

w Pomarn1i•u tablicy dla uczczenia żołn.ierzy Okręgu Poznańsikiego 

AK •i 01rganizac}i W.01jsk0wych Wielkopolski 



Wywiady zamieszczone poniżej przepro·wadzone zosta ły 

przez Hannę Krall, a stanowią fragment artykułu „'.°::;;) 

czy najważniejsze" tejże aułol'ki, opubW~owanego 

·"' „Tygodniku Powszechnym" (nr 37/1982). 

Rozmowa z profesorem Jerzym Szackim, historykiem 

myśli społecznej 

- Jak funkcjonowała druga ~ojna światowa po w9jnie? 

- Zaczęło się iod wiel1kiego kłaimstwa 1i od sytuacji takiej, że 

z Jednej ~!nony było społeczeństwo, z jego sentymentami, wspo
mnien·iami , dośw.iadczeniami, nadZ'iej.ami 1i obrazem wo~.ny, z dru
giej zaś była 9fkjalina propa·ganda „zapluteg.o karła rea1kcj.i". 
Ten „zapluty 1karzeł" ZJnikał stopniowo, ale całkiem li do końca 
nie Z1n1i1kn.q/ n.igdy. N1igdy bowieim •obna.z oHcjalny nie zbiegł ~ię 

oałko1wicie z ob.razem, ktpry miało społeazeństwo. 

- Choć się przybliżał . 

- .P,rzez neutra11iizację. Przez unli1ka1n>ie tema1tów dr.a1żliwych. Przez · 
uczynie1nlie rz wojny lczeg.oś, z czym nie wiążą się dla z1wy:klego 
czi.o.wielka żadrne pol1itycz,ne wybory. W tym sensie nigdy nie za
częto mówić o wojinie ina serio. Zaczęto tylko 1móNić, że wszyscy 
jedrn·akowo dzielnie wałczyH z wr•og'iem li wszyscy jednakowo 
cie·rp.ieH. A ta wo1jina była nie ty.lik.o spnawą między N·i:emcami 
i Pola1kami, ale 5prawą m1iędzy samymi Połakam1i ta1kże. Mówiąc 
szc_zene to .i1ntereisuje mnlie w wojn:ie najbardzie•j. 

- W literaturze tak właśnie ta wojna istniała . 

- foko ma.1lut'k.a wysepka na morzu l1iteratury ni}akiej. Na ogół 
mi eliśmy męcz·eństwo albo westenn. Było pmę książeik 1powalŻ1nych, 

Wyki „2y.oie na niiby", ukazujące woj.nę jako wieltkie doświadczeniie 

społeczne I mona-1.ne wł·a 9niie, były „Próby świ1adectwa" S'trzelec
kiego„ . . i co jeszcze? Wnzesień 10.pisany jest in ·ieźle jaiko 1kaimpmnia, 
ale czy ik•toś o.pisał Wrze sień jaiko kon·iec da,w,nego świa·t·a? (Bo 
to wtedy slkończył S·ię na.prpwdę tamten świat, nie 'w cztendzliestym 
czwmty~). 

- Sierpień stał ~ię okazją dla różnych rewindykacji intełektuał

nycli. Czy w tej sprawie jakieś się dokonały? 

- Była to ok·a:zja rzeczywiśc i e dobna, ale żadne i1ntelektual1ne 
rewindykacje inie do•konały się, ani 'w tej cn~i IW ~ninych spra
wach. (.„) 

Ciekawe jest to, co dzisiaj (tj. w roku 1982 - red.) się z tra
dycją wojenną dzieje, ta walka, jaka toczy się o tę tradycję 

i o symbole. 

- Ta1k dzieje :się Z•rYWsze. Każda ze stron, jeżeli są jaikieś strony, 
chce d<Jibro ogólnonmodowe sobie zawłaszczyć i przedstawiić s•ie
bie ]a:ko dobr·ego dz;iedzica wantofoi, któr·e społeczeństwo ce1n:i. 
Druga wojnic inie ue~ 1wyjątkiiem •ale ,że jest .nam najbl'iż s.za, więc 

wa·lrka •o prawo do nriej jest żywsz·a niż wal>ka, pow:iedrzmy, o Ko
śdusz1kę. 

- Nie tyłk·:> dlatego.„ 

- Okres po 13 grndinria je,st doświa·dc.zen:iem n.01Wym i n'ieizwy
kłym w naszej hii 1s~o1r1 iii. I{. „ ) Nie, info ·należy przymi ercz.ać tej nie 

oa~kiem p·owaŻinej .wojny do t•aimtej . Ni1cze.go to n•ie wyjaśiniiia, 

a tylko ongarnizuje pewne emocje dosta.teomie 1i 1bez tego si l·ne•. (. „ ) 

Rozmowa z profesorem Henrykiem Sams.onowiczem, 
historykiem 

- („.) W drugiej wojnie szuka się wzorców ni.e tylko dlatego, że 

nieodległa. Są czasy jeszcze mniej odlegle, a nie dostarczają 

mimo wielu dydaktycznych starań, tworzywa. 

- Pokolen1ie, !«óre ipoległ·o w · M1ojn1i,e, było ba1rdz,o dobrym po-
1kolen·iem, wychowanym w pi·erwszych dwudz.iestu. ~etach polsk,iej 
nli€podległości. („.) 

- Jakie wojenne tworzywo najbardziej nadaje się dla naszych 
mitów, dla naszych wielkich spraw~ 

- '-r;ok1ie, 1które poopowiada cel i da1je siłę. I -krtóre zostało zwe1ry
f.i1kowaine pomyśln~e p rzez czas. T10 wai,ne, bo były ,nóż1n.e ·idee 
w ostotrnich trzydz.iestu lotach, n1ie mające po:kryoia w ~yciu, zaś 
1idee głosz.one przez 'ludzii drrug·iej woj1ny z;ostały - ·tc:ik •się :złożyło 

- zweryfiikowane \ich żyoiem· i kh śmiernią. 
Ki1edy widię tna1nspa1rent z hcislem - „P.olsce Ludowej 1nasze 

azyny, nars:zę 5erw" mogę n1ie być pewnym prC1WdiZ1i1Wofoi tych 
słów, a )oi.edy mi pnzy,pominają hors/o - „Do o·statn iej kropli 
kinwii'', wiem, że się sproiwd21iło. Wiem zaltem, że ludzfom, którzy 
jego prnwd~iwość wświadczyli, mogę wierzyć 
Pmszę z;auważyć zresztą, że 1kiedy ;poikolen1ie pnzewodn1ie sta1no

wiHi ludzie, 1któnzy prze.szli przez wO'jinę, to dzi1ałacze czaisu "'-''ojny 
byl·i wszędz;ie, i u władzy, i ·\N opozycji, w parntii i w PSL. Kiiedy 
slię o Jairuizelsik!im mówi, też zaczyna s.ię od Wału Pomorskiego. 
Sprawdzenie 1się w tamtym czasie jest legitymacją 1n\ie.odzowną dla 
pol1ityików wszystkich bez wyjątku stron. · (. „ ) 

Druga wojna zokońazyła jak1iiŚ 9wia.t, ~oz,na.cz.ała przemrinięcie 

jego ówczesnej .postacli. I m6j świat zg1i 1 nął, •i pc:in·i, i młodego 
Gomu/1kii, i mlodeg10 SłanimSJkiego. Swiat, w 'którym wszyscy żylli, 

od czarsów - bo ja wiem - fomarsza Teiodro.ra Jeża.„ (.„) 
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Tadeusz Szyma 

Bezimiennym 

Ilu was było? Nigdy się nie dowiesz 

I z pr6chno ziemi nie odczytasz losów, 

Zostaje ,pamięć - pustym miejscem w grobie, 

ślad - bez pamięci, a słowa - bez ~losu .. 

Ilu was będzie? Za jakim zakrętem 

Dziejów- czy imię choć zostanie? 

O wielki Boże powstrzymaj rękę! 

Z innych kamieni chciej sypać ten szaniec. 

(„Tygodnik Pownechny" 37/ 1982) , 

.,. 

Helena Zaiwo,rska: „.po co jęłaś się literatury? 

Maria Nurowska: Bo nie wiedziałam, co czynię. 

H.Z. : Ale bez próby sp~ostani,a pewnej wielikości nie warto lite
ratury upmiwiać. 

M.N.: Złapałam się w pułapkę, którą sama · na siebie zastawi
łam ( ... ) . 

H.Z .: .„Czy wystaircza di to co robisz? · 

M.N. : Uważam, że musi wystarczyć mi to. Kiedy pisałam „Po 
tamtej stronie śmierć" ( ... ) jeszcze nie wiedziałam, kim będę, 

nie myślałam o sobie, jako o pisarce. Chciałam po prostu coś 
bardzo ważnego sama ze ~obą załatwić. (. „ ) Prz.ed dwunastu Jaty, 
zaczęłam zcrstanawiać się nad tym, czy mam ciągciąć ten okropny 
~ysilek pisania. Zwłaszcza, że kobiecie jest trudniej zaistnieć w li-
1eraturze - ona musi powiedzieć coś bardzo ważnego, żeby ją 
zauważono, musi to ·zrobić o ton głośni .ej. („.) 

(Helena Zaworska: „Dojść do słowa" . Rozm6wa z Marią 
Nurowską. „Odra" 7-8 1988.) 



Mmia Nurowska jest abs·olwentkq WydJJi ału Fiilolo'gili P·olskiiej 

·i SłowliońS1kiiej w Urniwersyteoie Wa1rszawsldim. Z.adebiutowała w 1975 

tomem opoiwiadań „Nie strzelać do organisty", l<>tóry u·kia,zał się 

w „ CT)<teliniku " . W tei s·amej oficyn·ie ukazały się jej kolej ne po

wi eści pt. „Moie żyoi e z Ma.donem B.rondo", „P,o tamtej stroni e 

śm i erć", „Kontreda.ns"'. Aowieść „Innego życia 1n'ie lbędxie" wys'Zła 

w Aaństwowym Instytucie Wydawniczym, a ostatn'iia powi eść 

,;P•ostsoriptum" u.koże s i ę w Kralkowie w Wydawnictwie Literack·im 

Manio NurOtWslko jest ta1kże autor.ką powieści dla młodz.ież)' oraz 

sce1na•ri uszy ~ilmowych ~· słuch'owis:k ~odiowych. Ki hko j ej książek 

oraz słuchow.isk było tłumaczonych no 1on.giels1ki, h'oncuslki, nie

miecki, •o osta:tnio no serbo-chorwo c<ki i słoweńskii. 

Sztuka 1teatralno „ Mołżeń.stwo Ma.nii Kowalskiej " jest jej debiutem 

&c.enicz.nym. 
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