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Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
upamiętniającej akcję żołnierzy Kedywu II
Obwodu AK „Żywiciel” – Warszawa, 26 września
2019

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 września 2019 r., przy ul. Skaryszewskiej 2 w Warszawie, odbyły się uroczystości
odsłonięcia oraz poświęcenia tablicy w hołdzie Żołnierzom 229. Plutonu 9. Kompanii
dywersyjnej „Żniwiarz” (oddziału dywersji bojowej „DB-17”) Kedywu obwodu II Żoliborz
„Żywiciel” Okręgu Warszawa Armii Krajowej, którzy 8 czerwca 1944 r. u zbiegu ulic
Skaryszewskiej i Targowej, wykonując wyrok państwa podziemnego za prześladowania i
brutalne represje wobec ludności polskiej, zastrzelili Eugena Bollongino – komendanta
niemieckiego obozu przejściowego dla polskich robotników przymusowych „Dulag” przy
Skaryszewskiej 8.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie krótkie
przemówienia okolicznościowe wygłosili: wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii
Krajowej „Żywiciel”, inicjator tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Skaryszewskiej 2
Marek Rzeszotarski, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci
Narodowej Adam Siwek, prof. Stefan Hahn ps. „Stefański”, wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy Bożena Manarczyk oraz zastępca burmistrza dzielnicy Karol Kowalczyk.
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Marek Rzeszotarski przybliżył zgromadzonym historię wyroku PPP na Bollongino:

Znajdujemy się w bezpośrednim otoczeniu budynku, gdzie
od 1941 roku znajdował się tzw. dulag, obóz przejściowy dla
aresztowanych w łapankach mieszkańców Warszawy.(....)
W 1944 roku zaczęła rosnąć w Warszawie złowroga sława
niemieckiego komendanta obozu, niejakiego Eugena
Bollongino, traktującego uwięzionych z wyjątkowym
okrucieństwem i sadyzmem.
Przygotowanie akcji trwało dwa tygodnie.(…) Bollongino
został zastrzelony 8 czerwca 1944 r. po godz. 6 rano. Wraz z
nim zginęła jego żona, gdy chciał strzelić do „Gryfa” –
wykonawcy wyroku.

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek w swoim wystąpieniu
podkreślił role nas wszystkich w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach z tamtych lat.

Pamięć, gdy zabraknie świadków historii, jest większym
wyzwaniem, wymaga większej determinacji i
zaangażowania. Tablice, znaki pamięci, które umieszczamy,
będą pomagały przyszłym pokoleniom.

Po chwili refleksji nad słowami, które wybrzmiały podczas przemówień, dyrektor Adam
Siwek, prof. Stefan Hahn, Anna Pawlak i Maria Marszałek, Wacław Gluth-Nowowiejski, prof.
Marek Rocki, Bożena Manarczyk oraz Karol Kowalczyk dokonali uroczystego odsłonięcia
tablicy. Ks. dr Józef Gontarz, proboszcz parafii pw. św. Wincentego Pallottiego dokonał
poświęcenia tablicy.

Na koniec uroczystości delegacje w asyście uczniów klasy wojskowej z LXXII LO im. gen.
Jakuba Jasińskiego oddały hołd bohaterom Warszawy, składając wiązanki przed tablicą.

 

 

Instytut Pamięci Narodowej sfinansował wykonanie tablicy przy ul. Skaryszewskiej 2.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością licznie zebrani goście, m.in.: plut. Wacław Gluth-



Nowowiejski ps. „Wacek” prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK „Żywiciel” Janusz Prażmo ps.
„Krzysztof”, Anna Pawlak i  Maria Marszałek, córki śp. Jacka Śniegockiego ps. „Czek”, prof.
Stefan Hahn ps. „Stefański”, Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie –
syn uczestnika akcji, śp. kaprala Jana Rockiego ps. „Bratek”, a także przedstawiciele władz
lokalnych oraz szkół z licznie przybyłymi uczniami na czele.


