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Wystawa fotografowie Wojska Polskiego II RP – Witold
Pikiel i Narcyz Witczak-Witaczyński – Warszawa 17
sierpnia 2022

W samo południe dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek wziął
udział w wernisażu wystawy zatytułowanej „Fotografowie Wojska Polskiego II
Rzeczypospolitej – Witold Pikiel i Narcyz Witczak-Witaczyński” . Ekspozycja w Galerii
Plenerowej przy Al. Ujazdowskich przygotowana została przez Centralną Bibliotekę
Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Z okazji Święta Wojska Polskiego CBW przygotowało prekursorską wystawę, prezentującą
żołnierzy, oficerów, przedstawicieli władzy okiem dwójki wybitnych fotografów okresu II
Rzeczypospolitej. Wyjątkowy zbiór zdjęć, często nigdzie wcześniej na tak szeroką skalę
publikowanych, ukazujących uchwycone chwile codziennego garnizonowego życia tych,
którzy kilka lat później będą przelewali krew w obronie Ojczyzny.

Wystawa " Fotografowie Wojska Polskiego II RP " składa się z fotografii, schematów, grafik i
plakatów, pochodzących ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. W wydarzeniu udział
wzięli przedstawiciele władz państwowych, dowódcy i komendanci jednostek wojskowych
oraz instytucji służb mundurowych, a także delegacje instytucji kultury oraz pracownicy
Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Podczas uroczystości doszło do aktu przekazania zbioru fotografii o niezwykłej historii. Otóż
w latach poprzedzających II WŚ na warszawskim Okęciu wynajął mieszkanie nieznany do
dziś pracownik nowo powstałego lotniska. Kiedy niemiecki okupant najechał na Polskę, ów
człowiek ukrył w mieszkaniu album dokumentujący żołnierzy – pilotów młodego
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niepodległego kraju, który 1 września 1939 r. został poddany kolejnej próbie. Po 82 latach
rodzina do której należy mieszkanie przekazała na ręce dyrektora CBW album, z misją dla
historyków, by ustalić – kogo przedstawiają, kto je wykonywał i kim był tajemniczy
właściciel zbioru.
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