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Ekspozycja „Koniec i początek. Powstańcy warszawscy 
w niewoli niemieckiej” to hołd złożony bohaterom, bez 
których poświęcenia trudno byłoby sobie wyobrazić 
współczesną Polskę. Skupia się na prezentacji wyjątko-
wego, a mało znanego powstańczego epilogu – niewoli 
żołnierzy Armii Krajowej w obozach Wehrmachtu.

Czas spędzony za drutami niemieckich obozów je-
nieckich był naznaczony nierzadko poczuciem klęski, 
rozgoryczeniem, potęgowanym dodatkowo strachem 
o los najbliższych, upokorzeniem i szykanami ze strony 
strażników, a także brutalną obozową codziennością. 
Do niewoli poszli nie tylko dorośli mężczyźni, ale także 
kobiety i niepełnoletni, będący nie cywilami (choć i tacy 
znajdowali się w szeregach), ale żołnierzami, i tak wła-
śnie traktowanymi. Stanowili przekrój ówczesnego spo-
łeczeństwa polskiego. Byli w śród nich także zasłużeni 
działacze niepodległościowi, znani literaci, aktorzy, na-
ukowcy oraz artyści. 

Na wystawie prezentujemy niektórych z nich, np. wyjąt-
kową lekarkę – kpt. dr Jadwigę Beaupré, która w niewoli 
z wielkim poświęceniem prowadziła opieką medycz-
ną wśród rannych i chorych, zyskując uznanie nie tylko 
jeńców, ale i wroga. Nie mogło zabraknąć tu także miej-
sca dla Witolda Pileckiego – „ochotnika do Auschwitz”, 
którego pobyt w niewoli niemieckiej, i to pod własnym 
nazwiskiem, jest mniej znanym okresem jego życia, czy 
budowniczego Warszawy – Stanisława Jankowskiego 
„Agatona”. Ten słynny cichociemny, który widział barba-

rzyńskie zniszczenia stolicy, walczył o jej wolność w po-
wstaniu, potem ją odbudowywał, projektując np. Trasę 
W-Z oraz wprowadzając szereg nowatorskich rozwiązań 
komunikacyjnych, chroniących jednocześnie tkankę hi-
storyczną metropolii.

Zarówno Jadwiga Beaupré, jak i Witold Pilecki byli 
w dużej grupie, bo stanowiącej aż jedną trzecią, wzię-
tych do niewoli powstańców warszawskich, która trafiła 
w pierwszych tygodniach po kapitulacji do Stalagu 344 
Lamsdorf (Łambinowice). Nasza wystawa również trak-
tuje o ich pobycie w tym obozie, a także o działaniach 
Muzeum służących zachowaniu pamięci o powstańcach.  

Ekspozycja będzie prezentowana w Sejmie RP od 28 li-
stopada do 5 grudnia br.

Zapraszamy!

Koncepcja i scenariusz wystawy: Piotr Stanek
Aranżacja plastyczna: Marek Krajewski
Redakcja stylistyczno-językowa: Maria Szwed
Tłumaczenie: Jacek Jędrzejowski 
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