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Pożegnaliśmy Krystynę Barchańską, matkę Emila
– najmłodszej ofiary stanu wojennego

  

  

  

 

3 czerwca 2020 r. pożegnaliśmy uroczyście śp. Krystynę Barchańską, matkę i strażniczkę
pamięci Emila Barchańskiego, najmłodszej ofiary stanu wojennego, aresztowanego, więzionego
i torturowanego przez SB. Pogrzeb matki odbył się dokładnie w 38. rocznicę śmierci Emila.

Msza żałobna dprawiona została o godz. 11.00 w kościele Stygmatów św. Franciszka przy ulicy
Zakroczymskiej w Warszawie. Następnie trumnę złożono na cmentarzu Bródnowskim, w grobie
rodzinnym, w którym spoczywa również Emil Barchański.

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław
Szarek, który podczas mszy św. wygłosił słowa pożegnania.

Zmarłej w ostatniej drodze towarzyszyli, obok rodziny i przyjaciół, premier Mateusz Morawiecki,
minister Wojciech Kolarski, który odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca
prezydenta Zofia Romaszewska oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Kasprzyk.
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* * *

Instytut Pamięci Narodowej wydał w 2019 roku wywiad rzekę z Krystyną Barchańską,
przeprowadzony przez Małgorzatę Winkler-Pogodę, a zatytułowany Miałam syna Emila.
Matka wspomina, jaki był jej syn, co go pasjonowało, o czym marzył i w jakich
okolicznościach zaangażował się w walkę po stronie „Solidarności” w pierwszych
miesiącach stanu wojennego. Szczegółowo opowiada o przeprowadzonej na wzór Armii
Krajowej brawurowej akcji Emila i jego kolegów na pomnik Dzierżyńskiego na placu
Dzierżyńskiego (dziś Bankowym) w Warszawie, o aresztowaniu, esbeckich przesłuchaniach,
rozprawach w sądzie, represjach i o tragicznych wydarzeniach nad Wisłą. To nie tylko
wstrząsająca opowieść o komunistycznej zbrodni z lat osiemdziesiątych, która nie
doczekała się sprawiedliwego wyroku, ale także o tym, co przeżywali rodzice po stracie
jedynego dziecka. Te wspomnienia są cennym i ważnym świadectwem matki – uczestniczki
i świadka tamtych wydarzeń. Ich lektura nikogo nie pozostawi obojętnym. Do tekstu
wywiadu włączono jedyny ocalały fragment zapisków Emila Barchańskiego oraz około 70
fotografii z archiwum rodzinnego, w większości nigdy niepublikowanych.

Wersja elektroniczna książki jest dostępna w Bibliotece Cyfrowej IPN.
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