Szanowni Paostwo, Koledzy i Przyjaciele, a nade wszystko tak już
nieliczni Towarzysze Broni z Powstania Warszawskiego!
Opisuję świat, który dla mnie nie umarł.
Czy można zapomnied Powstanie Warszawskie? NIE!
Czy można opowiedzied o całej grozie i wspaniałości tego piekła? NIE!
Doświadczenia wojenne wielu Powstaoców były horrorem.
Każdy Powstaniec przez lata walczył z traumatycznymi
wspomnieniami. Ale są przeżycia , których zapomnied się nie da.
Powstaocy niosą ciężar strasznych wydarzeo polskiej historii do kooca
swoich dni.
Powstanie Warszawskie było dziełem członków tego pokolenia
Rzeczpospolitej Polskiej, których w szkołach nie uczono patriotyzmu,
oni patriotyzmem oddychali.
Powstaniec, a później ksiądz, Jan Twardowski napisał o tym zrywie:
„Powstanie chłopców pełne
Powstanie pełne snów
I tamte pieśni rzewne
I tamten pożar głów…”
Mieliśmy i mamy to przekonanie, że walka o wolnośd bez względu
na doraźne wyniki nigdy nie jest pozycją straconą. Był to też
spontaniczny protest przeciwko krwawej okupacji niemieckiej
w Warszawie. Jedną z charakterystycznych cech niemieckich rządów
w Stolicy – zwłaszcza od 1943 roku – stanowiła eskalacja przemocy
przeciw ludności. Ofiar codziennych łapanek nie wysyłano na roboty
do Rzeszy ani do obozów koncentracyjnych, lecz mordowano
w masowych egzekucjach publicznych , podczas których
rozstrzeliwano liczące po kilkadziesiąt osób grupy przypadkowych
mieszkaoców. Była to kara zbiorowa.
Miasto zmieniło się w dżunglę, w której oddziały okupantów
polowały na ludzi po to, by schwytanych bez względu na wiek, pled
lub kalectwo wydad na rozstrzelanie. Norma dzienna w pewnym
okresie wynosiła trzysta osób. Zabierano przechodniów z ulicy,

wyciągano z tramwajów, kościołów i sklepów. Można było wyjśd
po mleko do najbliższego sklepiku i nie wrócid do domu.
Życie zmieniło się w codzienną grę ze śmiercią. Jednakże niemiecka
okupacja nie wytworzyła – mimo starao – biernych niewolników,
lecz bojowników.
1 sierpnia Warszawa chwyciła za broo. Rozpoczął się jeden
z najbardziej krwawych epizodów zbrojnych II wojny światowej.
Ludnośd miasta przyjęła Powstanie jako coś własnego, zrozumiałego
i koniecznego. Gdyby go nie poparła swoją postawą, Powstanie
nie mogłoby trwad tak długo.
Brawura i pogarda śmierci w ataku, zawzięte męstwo i determinacja
w obronie oraz dobre opracowanie planu operacyjnego
spowodowały, że Powstaocy pomimo astronomicznej przewagi siły
ognia wroga – mogli skutecznie prowadzid działania przez całe dwa
miesiące.
Powstanie Warszawskie nie mogło zakooczyd się sukcesem, ponieważ
było sprzeczne ze strategią polityczną wielkich mocarstw. Takiego
konfliktu, jakim było Powstanie Warszawskie nie da się w pełni opisad
w kategoriach akcji wojskowych i politycznych manewrów. „Empatia i
wyobrażenia są również konieczne jak wyważone sądy” (Norman
Davies).
To dlatego co roku czcimy pamięd Powstania Warszawskiego.
W imieniu Powstaoców dziękuję gorąco wszystkim obecnym za udział
w tej uroczystości.
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