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Powrót Kapitana – Tadeusz Starzyński
(1903–1970)
Wyjątkowa wystawa odnalezionych w Szkocji pamiątek po
Tadeuszu Starzyńskim, oficerze Policji Państwowej,
cichociemnym, więźniu Mokotowa.
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Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL zapraszają na wystawę
poświęconą Tadeuszowi Starzyńskiemu –
oficerowi Policji Państwowej, cichociemnemu,
więźniowi Mokotowa.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 20 września 2018 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL, przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. W wernisażu udział wzięli
prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL Jacek Pawłowicz. O wystawie i jej bohaterze opowiedział Autor wystawy –
Grzegorz Trzyna z Archiwum IPN.  

Prezes IPN podkreślił wagę takich przedsięwzięć, jak otwierana wystawa, gdyż to właśnie one
przywracają naszej pamięci bohaterów. – Przywracamy go w tym miejscu, jakże
symbolicznym, w tym miejscu, gdzie był więziony przez wiele lat, torturowany, był bliski
śmierci. Dzisiaj wraca i mam nadzieję, że będzie wzorem – mówił prezes Jarosław Szarek o
bohaterze wystawy Tadeuszu Starzyńskim.

Na wystawie zaprezentowane zostały cenne dokumenty, fotografie i osobiste pamiątki po
Tadeuszu Starzyńskim, pozyskane do zasobu Instytutu w ramach projektu Archiwum
Pełne Pamięci. Na ekspozycję składają się nie tylko dokumenty dotyczące służby w Polskich
Siłach Zbrojnych na Zachodzie, ale także pamiątki związane ze służbą w Policji Państwowej,
wojenne dzienniki Starzyńskiego i korespondencja z najbliższymi. Dokumentacja
Starzyńskiego trafiła do Archiwum IPN z Edynburga w Szkocji, a odkrył ją Nick Milligan, w
domu którego Starzyński mieszkał w czasie wojny. Przed zrzutem do okupowanej Polski
Starzyński poprosił dziadka Milligana o przechowanie prywatnych dokumentów; po wojnie
miał po nie wrócić. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a w listopadzie 1945 r. został
aresztowany przez UB i trafił do więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie poddano
go brutalnemu śledztwu i torturom.

https://archiwumpamieci.pl/app
https://archiwumpamieci.pl/app


Prezentowane archiwalia składają się na niezwykłą biografię zwykłego człowieka: męża i ojca,
prawnika, oficera Policji Państwowej, cichociemnego, pracownika kontrwywiadu AK, więźnia UB.
Biografię patrioty i państwowca.

Ekspozycję można oglądać do końca 2018 r. Wejścia grup do Muzeum: wtorek – czwartek po
wcześniejszym zgłoszeniu, tel. 22 640 83 73.


