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[Rec.:] Kim byłeś? Gdzie jesteś? : losy powstańców warszawskich w 

dokumentach : wystawa ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej / Fun-

dacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; 

Muzeum Armii Krajowej. – Kraków : Fundacja CDCN ; Księ-

garnia Akademicka, 2001. – 58, [2] s., [12] s. – (Sowiniec, Wyd. 

Spec.).  
 

Publikacja pt. Kim byłeś? Gdzie jesteś? : losy powstańców warszawskich w 

dokumentach jest katalogiem wystawy eksponatów ze zbiorów Muzeum Armii 

Krajowej zorganizowanej przy współpracy krakowskiej Fundacji Centrum Doku-

mentacji Czynu Niepodległościowego oraz warszawskiego Muzeum Wojska 

Polskiego w 2001 r. Pozycja wydana została w ramach wydawnictwa seryjnego 

„Sowiniec. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-

ściowego”. Katalog składa się z pięciu tekstów: 1) wstępu Adama Rąpalskiego pt. 

Kim byłeś? Gdzie jesteś? Losy Powstańców Warszawskich w dokumentach, 2) 

opracowania Zdzisława Zajdlera pt. Kolekcja dokumentów w Muzeum Armii 

Krajowej w Krakowie (dotycząca żołnierzy Września 1939 i powstańców war-

szawskich - jeńców niemieckiego Stalagu w Fallingbostel), 3) Spisu dokumentów z 

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie w oprac. Małgorzaty Koszarek, dotyczący 

318 akt ‘AK-owskich’, eksponowanych na wystawie, 4) ponadto tekstu, którego 

autorem jest Stanisław M. Jankowski pt., Śladem powstańczych legitymacji, opo-

wiadających historie o kilku powstańcach, 5) tekstu Urszuli Kraśnickiej pt. Akware-

le i rysunki Waleriana Bieleckiego, który dotyczy powstańczych i obozowych 

szkiców, akwarel i rysunków wykonanych przez Waleriana Bieleckiego podczas 

Powstania Warszawskiego oraz w niemieckim Stalagu XI B w Fallingbostel (dzieł 

znajdujących się w Muzeum Wojska w Białymstoku). Broszura zawiera 25 ilustra-

cji czarno-białych i 3 kolorowe przedstawiające dokumenty pisemne, rysunki i 

akwarele o tematyce powstańczej. Katalog ma walory poznawcze, poglądowe, 

dokumentalne, wychowawcze, może służyć jako materiał pomocniczy na lekcjach 

historii, wychowania patriotycznego, edukacji regionalnej. 
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] Who Were You? Where Are You? : The Fate of the Warsaw Insurgents in 

the Documents : an Exhibition from the Collections of the Museum of the Home 

Army. 
 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled “Who Were You? Where Are You? : The Fate of the Warsaw 

Insurgents in the Documents : an Exhibition from Collections of the Museum of the 

Home Army” (in Polish: Kim byłeś? Gdzie jesteś? : losy powstańców war-

szawskich w dokumentach : wystawa ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej) is 

concerned with the history of the Warsaw Uprising (1944), especially the life of 

Warsaw insurgents at the end of World War II (1944-1945) and after the war. This is 

an exhibition catalogue prepared by the Home Army Museum in Krakow, the 

Polish Army Museum in Warsaw and the Army Museum in Bialystok in Poland. 

The book presents information about the collection of documents concerning the 

Polish prisoners of war in a German camp (Stalag) in Fallingbostel, especially in the 

context of their artistic work, i.e. the cards, watercolors and drawings of the Warsaw 

Uprising painted by Walerian Bielecki (1912-1969). It is an example of the prison-

ers of war’s and insurgents’ creative work. The book has been published in Polish. 
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