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Otwarcie wystawy „Oblężenie Warszawy 1939.
Fotograﬁe Juliena Bryana” – Warszawa, 3
września 2019
W spotkaniu wzięli udział Sam Bryan – syn słynnego
fotoreportera Juliena Bryana oraz bohaterowie fotograﬁi sprzed
80 lat – Kazimiera Mika i Zygmunt Aksienow

3 września 2019 roku na warszawskim
Przystanku Historia otwarta została wystawa
„Oblężenie Warszawy 1939. Fotograﬁe Juliena
Bryana”. Wernisażowi towarzyszył pokaz ﬁlmu
Eugeniusza Starky'ego „Ostatni korespondent –
oblężenie Warszawy 1939”.

W spotkaniu wzięli udział syn słynnego fotoreportera Juliena Bryana – Sam Bryan, Eugeniusz
Starky – autor ﬁlmu oraz bohaterowie fotograﬁi sprzed 80 lat: Kazimiera Mika
(dziewczynka, którą przytula Bryan i która rozpacza po zabitej siostrze) i Zygmunt
Aksienow (chłopiec z kanarkiem). Dyskusję poprowadził dyrektor Biura Edukacji Narodowej
IPN Adam Hlebowicz.

Kazimiera Mika –
dziewczynka ze zdjęcia
Juliena Bryana. Fot.
Sławek Kasper (IPN)

Zygmunt Aksienow –
chłopiec z kanarkiem ze
zdjęcia Juliena Bryana.
Fot. Sławek Kasper
(IPN)

Julien Bryan (1899–1974), amerykański dokumentalista i fotograf jako jedyny
korespondent zagraniczny przybył do walczącej Warszawy 7 września 1939 r. Od
prezydenta Stefana Starzyńskiego otrzymał samochód, tłumacza i ochronę, by mógł bez
przeszkód ﬁlmować miasto i pokazać światu dokument ukazujący niemieckie metody

prowadzenia wojny totalnej i bombardowanie miasta przez Luftwaﬀe. Jego zdjęcia z tego
okresu przeszły do legendy, a za pomocą amerykańskiej prasy mógł je zobaczyć cały świat.
21 września 1939 roku wyjechał z płonącej Warszawy, zabierając ze sobą bogaty materiał
dokumentujący życie ludności cywilnej i bestialstwo żołnierzy niemieckich. Taśmy ﬁlmowe
zostały następnie wykorzystane do montażu ﬁlmu „Oblężenie” („Siege”), obrazującego
bohaterską postawę warszawiaków. Film był wyświetlany w amerykańskich kinach wiosną
1940 roku. Uzyskał nominację Amerykańskiej Akademii Filmowej do Oscara w 1941 roku w
kategorii najlepszego krótkometrażowego ﬁlmu dokumentalnego.
W 2012 roku Instytut Pamięci Narodowej uhonorował Juliena Bryana przyznaną pośmiertnie
nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej.
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