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MIEJSCA UŚWIĘCONE 
KRWIĄ
Paweł zielony 

Większość stołecznych 
miejsc pamięci powsta
ła po II wojnie świato
wej. Upamiętniają one 

obrońców Warszawy z września 1939 
roku, ofi ary z okresu okupacji niemiec
kiej, powstania w getcie warszawskim 
i Powstania Warszawskiego. Nim woj
na formalnie się zakończyła, w stolicy 
zaczęły powstawać tymczasowe mo
giły bądź symboliczne groby. Powra
cający do miasta warszawiacy zaczęli 
spontanicznie stawiać krzyże, tablice 
i pamiątkowe głazy. Wyzwaniem było 
zapewnienie godnego pochówku uczest
nikom sierpniowego zrywu. Mieszkań
cy Warszawy starali się zachować pa
mięć o nich, a także przeciwstawić się 
komunistycznej narracji, według której 
dowódcy Powstania Warszawskiego byli 
zdrajcami. Tak w nowej rzeczywistości 
rozpoczynała się walka o symbole. Oby
watelski Komitet Ochrony Pomników 
Walki i Męczeństwa, utworzony w 1945 
roku jako komórka prezydium Rady Na
rodowej m.st. Warszawy, rozpoczął pro
ces porządkowania miejsc upamiętnia
jących bohaterów walk i ofi ary narodu 
polskiego. W miejscach pamięci poja
wiły się czarne, blaszane tablice z bia
łym krzyżem umiejscowionym między 
literami: Ś i P – od „świętej pamięci”. 

Warszawa to miasto kontrastów. Z jednej strony 
– pełne życia, dźwięków, twórczego zamętu i pilnych 
spraw. Z drugiej – bogate w miejsca skłaniające 
do zadumy. Przykładem tego są kamienne tablice 
i pomniki upamiętniające miejsca bohaterskich walk 
i męczeństwa mieszkańców stolicy.

  Niezidentyfi kowane miejsce straceń, 
fotografi a wykonana po 1945 roku
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  Miejsce egzekucji 
przy ul. Nowy Świat; 
zdjęcie z lipca 1945 roku

  Miejsce masowej egzekucji 
w Alejach Ujazdowskich
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U dołu krzyża widniał napis: „Miejsce 
uświęcone męczeńską krwią Polaków 
walczących o wolność”. Pod tym ujedno
liconym szablonem tablic znajdował się 
opis tragedii dotyczącej danego miejsca. 
Zaprezentowane w artykule fotografi e 
z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci 
Narodowej przedstawiają przykłady ta
kich powojennych tablic umieszczanych 
w miejscach pamięci.

W latach 1948–1949 Wydział Muzeów 
i Pomników Walki i Męczeństwa Minis
terstwa Kultury i Sztuki przeprowadził 
dwuetapowy konkurs, który wpłynął na 
krajobraz Warszawy i wykreował obo
wiązujący do dzisiaj symbol narodowej 
pamięci. Pierwszy etap dotyczył treści 
i symbolu, jakie powinny się znaleźć na 
tablicy ku czci poległych. W porozumie
niu ze Związkiem Literatów Polskich 
27 października 1948 roku został wybra
ny tekst zaproponowany przez zastępcę 
naczelnika WMiPWiM Ewę Śliwińską: 
„Miejsce uświęcone męczeńską krwią 
Polaków walczących o wolność”. War
to przypomnieć, że w tym czasie funk
cjonował on już w miejscach pamięci 
na czarnych, blaszanych tablicach. Jed

ną z uczestniczek spotkania była pisar
ka Maria Dąbrowska, która w swoich 
Dziennikach pod datą 27 październi
ka 1948 roku wspomina to wydarzenie 
w sposób następujący: „Po południu, 
acz z niechęcią, pojechałam na zebranie 
jury na »symbol« słowny na pomnikach 
w miejscach straceń. Rzecz charakterys
tyczna, że listu zawiadamiającego mnie 
o wyborze do tego jury nie otrzymałam. 
Tak jakby mnie chciano zaskoczyć. Na 
zebraniu odczytano nadesłane slogany, 

wszystkie bardzo liche. Wszyscy obec
ni panowie byli mi absolutnie nieznani. 
Jakiś minister Balicki czy Walicki [Zyg
munt Balicki – przyp. red.] i jakiś czło
wiek o bezkrwistej twarzy chudej i bardzo 
złej. Ten wypowiedział się przeciw temu, 
aby na pomnikach były krzyże i znaki 
»Polska Walcząca« i żeby w nich była 
mowa o Polakach i o Niemcach. Zamiast 
tego proponował: »Obywatele Polski« 
i »faszyści«. Czyli byłyby to inne pom
niki innego kraju, innego narodu, inną 
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  Fragment budynku warszawskiego oddziału fabryki 
„Ursus” przy ul. Wolskiej 55; fotografi a wykonana 
po 17 stycznia 1945 roku

  Miejsce straceń przy ul. Senatorskiej; zdjęcie z maja 1945 roku

  Miejsce masowej egzekucji, 
mur getta przy ul. Leszno
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i z kim innym prowadzącego wojnę. Na
wet to chcą odebrać Polakom, że ginęli 
i umierali! Oto znów jeden z przejawów 
bezczeszczenia osobowości narodu. […] 
Olbrzymia większość rodzin tych straco
nych jest katolicka i pomniki bez znaku 
religijnego byłyby dla nich profanacją 
tych, co zginęli. Te pomniki robi się nie 
tylko dla zmarłych, ale także dla żywych, 
a ci będą tam przychodzić się modlić. 
[…] Jestem bardzo niezadowolona, że 
byłam na tym zebraniu. Powinnam była 
po prostu nie pójść, tak jak 
to zrobili [Jan] Parandowski 
i [Jerzy] Zawieyski”. Według 
Dąbrowskiej przedstawiciele 
władz długo nie dawali się 
przekonać do umieszczenia 
na tablicy symbolu krzyża. 
Po pewnym czasie zaczę
li brać pod uwagę umiesz
czenie Krzyża Grunwaldu. 
Ostatecznie zdecydowa
li, że symbolem ogólnym 
stosowanym na pomnikach 
upamiętniających miejsca 
straceń będzie neutralny 
i uniwersalny Krzyż Wa
lecznych.

W grudniu 1949 roku 
odbył się drugi etap kon
kursu ogłoszony przez 
Stowarzyszenie Archi
tektów Polskich (SARP) 

na zlecenie WMiPWiM. 
W „Sądzie konkursowym” 
zasiadali przedstawiciele 
SARP: prof. Romuald Gutt 
i prof. Jan Witkiewicz, Związ
ku Polskich Artystów Plasty
ków: prof. Jan Szczepkowski 
i prof. Marian Wnuk, przewod
niczący Rady Ochrony Pomni
ków Walki i Męczeństwa (taka 
nazwa obowiązywała od kwiet
nia 1949 roku) – wiceminister 
komunikacji Zygmunt Balicki 
oraz kierownictwo WMiPWiM: 
Ludwik Rajewski i Ewa Śliwiń
ska. Powyższy zespół oceniał 34 nade
słane prace. Poziom nie był dla jurorów 
zadowalający, niemniej udało się wy
brać projekt przeznaczony do realizacji. 
W archiwum IPN zachowały się zdjęcia 
zwycięskich prac. Pierwsze miejsce zajął 
projekt przedstawiony przez artystę rzeź
biarza Karola Tchorka. Jego propozy
cja składała się z trzech ujednoliconych 
w formie modeli: tablicy pamiątkowej, 
monolitu (wolno stojącego pomnika) 
i obelisku (wysokiego, smukłego słupa). 
Za wyborem jego pracy przemawiały: 
przyznanie pierwszoplanowej roli treści 
przez wyeksponowanie napisu, prostota 
formy ułatwiająca zachowanie powta

rzalności tablic i ogólnie akceptowana 
symbolika. Projekt ten został wybrany 
do realizacji z zastrzeżeniem, że jego for
ma zostanie „jeszcze ostatecznie opra
cowana”.

 Zespół konkursowy przyznał też do
datkową pierwszą nagrodę w – jak uję
ła to Śliwińska w tygodniku „Stolica” 
z 11 grudnia 1949 roku – „zamkniętej 
części konkursu”. Wyróżniono w ten 
sposób prof. Franciszka KrzywdęPol
kowskiego. Jego różnorodną i bogatą 
propozycję stanowiło 45 szkiców od
rębnych projektów. Obu laureatom zo
stały przyznane nagrody po 120 tys. zł. 
Suma ta stanowiła równowartość około 
dziesięciu ówczesnych pensji wykwa

lifikowanego pracownika 
fi zycznego. Niestety, kilka 
dni przed ogłoszeniem wyni
ków, 29 listopada 1949 roku, 
prof. KrzywdaPolkowski 
zmarł, o czym najprawdopo
dobniej zespół przyznający 
nagrodę nie wiedział.

Zgodnie z oczekiwaniami 
zespołu konkursowego pierw
sze tablice i monolity zostały 
rozmieszczone na ulicach War
szawy w 1950 roku, a następnie 
z każdym rokiem liczba pomni
ków rosła. Zmianom uległ wyku
wany na nich tekst główny, któ
ry ostatecznie brzmiał: „Miejsce 
uświęcone krwią Polaków wal
czących o wolność ojczyzny”. 
W kolejnych latach ewoluował 
także tekst opisujący zbrodnie. 
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Zamiast słowa „Niemcy” zaczęto uży
wać wyrazu „hitlerowcy”. W założeniu 
termin ten miał znosić odpowiedzial
ność za akty przemocy z okresu II wojny 
światowej z obywateli Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej, będącej w so
juszu z komunistyczną Polską. Określe
nie „Powstanie Warszawskie” pojawiło 
się dopiero na tablicach odsłoniętych 
w 1957 roku.

W maju 1961 roku, w ramach reorga
nizacji, na wniosek ROPWiM utworzo
ny został Obywatelski Komitet Ochro
ny Pomników Walki i Męczeństwa 
w m.st. Warszawie. Powstały komitet 
ogólnowarszawski wraz z podległymi 
mu komitetami dzielnicowymi zajmował 
się ewidencją i weryfi kacją miejsc zbrod
ni. Od 1962 roku rozpoczął się proces 
nadawania miejscom pamięci patrona
tów. Stołeczny OKOPWiM powierzał 
poszczególne pomniki szkołom, zakła
dom pracy, organizacjom zawodowym, 
instytucjom wojskowym i cywilnym. 
Zgodnie z wytycznymi komitetów dziel
nicowych opiekunowie mieli dbać o to, 
aby każde miejsce było utrzymywane – 
bez względu na porę roku – w czystości 
i należytym porządku, by znajdowało się 
w otoczeniu odpowiednio dobranej zie
leni, a napisy miały być czytelne. Z oka
zji uroczystości opiekujący się danymi 
miejscami, zgodnie z wytycznymi Komi
tetu, współdziałali w ich realizacji.

Im więcej tablic pojawiało się w War
szawie, tym bardziej wzrastało zaniepo
kojenie twórcy projektu co do odbiega
jącej od pierwowzoru formy oraz złej 
lokalizacji nowych tablic i monolitów. 
W niektórych przypadkach niepokój 
Tchorka wzbudzały umieszczane na nich 
teksty, których treść odbiegała od fak
tycznego przebiegu wydarzeń. Ponieważ 
z chwilą stawiania nowych pomników 
usuwane były wszystkie wcześniejsze 
symbole, tablice czy klepsydry, twórca 
projektu podkreślał, że muszą one na
wiązywać do poprzednich form upamięt
nienia spontanicznie stawianych przez 
mieszkańców stolicy. W drugiej poło
wie lat sześćdziesiątych – w okresie kon
fl iktu z Tchorkiem, niezgadzającym się 
na zmiany w jego projekcie – Państwo

we Przedsiębiorstwo Pracownie Sztuk 
Plastycznych na zlecenie ROPWiM za
częło pracować nad nowymi wzorami 
tablic pamiątkowych. Pozostały one 
jednak w fazie projektów. W 1968 roku 
spór twórcy tablic z PP PSP, dotyczący 
praw autorskich, nadzoru wykonawcze
go oraz wynagrodzenia za szczegółową 
dokumentację liternictwa dla 51 tablic 
i 35 monolitów, został rozstrzygnięty na 
korzyść Tchorka.

Obecnie w Warszawie znajduje się 
ponad 160 pomników w postaci tablic 
wmurowanych w ściany budynków i mo
nolitów wykonanych według projektu 
Karola Tchorka. Nie sposób dzisiaj usta
lić liczby wszystkich stołecznych miejsc 
walk i męczeństwa upamiętnionych tego 
typu pomnikami. Wraz z przebudową 
miasta część tych tablic i monolitów uleg
ła zniszczeniu. Na pozostałych, które 
przetrwały do dzisiaj, widoczne są ozna
ki upływu czasu. Na niewielkiej części 
tablic wykuto napisy z błędami meryto
rycznymi lub językowymi. W kilku przy
padkach, upamiętniających zagładę Ży
dów czy sowieckich jeńców wojennych, 
wykonawcy tablic świadomie wprowa
dzili zmiany w ich wyglądzie. Nie za
wierają symbolu krzyża, a na pierwszym 
planie umieszczone są lakoniczne słowa: 
„Cześć ich pamięci”.

ReichsführerSS Heinrich Himmler 
w rozkazie z 9 października 1944 roku 
nakazał kompletne zniszczenie War
szawy. Wskazał jednoznacznie: „[…] 
to miasto ma całkowicie zniknąć z po
wierzchni ziemi. […] Kamień na kamie
niu nie powinien pozostać. Wszystkie 
budynki należy zburzyć aż do fundamen
tów”. Siedemdziesiąt lat po tym rozkazie 
Warszawa istnieje. Kamienie, w postaci 
tablic i monolitów z piaskowca, pozosta
ją naszym łącznikiem  z przeszłością.
Paweł Zielony – pracownik Biura Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów IPN
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