
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w inicjatywie, która sprawi, że pamięć 
o Powstańcach Warszawskich stanie się prawdziwie żywa. 

Z okazji obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego pragniemy zrealizować 
projekt „Korzenie pamięci”. Liczymy na to, że zgodzą się Państwo być jego częścią.

Działalność Muzeum i obchody rocznic Powstania Warszawskiego zawsze były dla 
nas przede wszystkim spotkaniem z Powstańcami — uczestnikami i świadkami histo-
rii. Każda rozmowa, każda uroczystość, każde wydarzenie pozwalały nam obcować 
z ich męstwem, mądrością, życzliwością, siłą i pogodą ducha. Zawsze wiedzieliśmy, 
że możemy liczyć na ich wsparcie, a przede wszystkim na ich obecność. Czas jednak 
płynie nieubłaganie.

Musimy zmierzyć się z tym, co nieuchronne. Powstańcy gasną na naszych oczach, 
a misją całego zespołu Muzeum Powstania Warszawskiego jest nie dopuścić, by 
zgasła również pamięć o ich życiu, dokonaniach, marzeniach. To Państwo — ich 
Potomkowie jesteście prawdziwym skarbem pamięci. Pamiętacie swoje Mamy, 
swoich Ojców, z ich zwyczajami, rytuałami, zasadami, mądrością i prawdą, którą w 
sobie nosili. To Wy wiecie najlepiej, czego się bali, czego pragnęli, o czym marzyli, 
dlaczego walczyli. 

Dlatego zapraszamy Państwa do współtworzenia z nami akcji „Korzenie pamięci” 
przygotowywanej na obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. To dla nas 
bardzo ważne, by usłyszeć również Państwa historie, wspomnienia, opowie-
ści o tym, jak w Was i Waszych rodzinach zmaterializowało się marzenie o życiu 
w wolnym kraju.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej

na adres email: korzeniepamieci@1944.pl

lub listownie: 
Muzeum Powstania Warszawskiego 

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa 
z dopiskiem: „Korzenie pamięci”

„Korzenie pamięci”
ANKIETA CZŁONKA RODZINY 

POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO 

2

Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  
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I. Dane Powstańca Warszawskiego

Imię  Nazwisko 

Pseudonim(y) 

Data urodzenia  Data śmierci (jeśli dotyczy)   

Oddział w Powstaniu Warszawskim 

II.  Stopień pokrewieństwa z Powstańcem Warszawskim  
(prosimy zaznaczyć właściwe pole):

Córka/syn  Wnuczka/wnuk  Prawnuczka/prawnuczek    Inny (jakie?) 

III. Pytania do członka rodziny

1. Kiedy myślisz o swojej Mamie/swoim Tacie, jakie pierwsze wspomnienie pojawia Ci się 
w głowie? 
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2. Jakim człowiekiem była Twoja Mama/był Twój Tata? Jakie miała/miał usposobienie?  
Jaką/jakim Ją/Jego zapamiętałaś/zapamiętałeś?  

3. Czy Mama/Tata opowiadała/opowiadał Ci o swojej powstańczej przeszłości?  
Jak się zaczęły te opowieści — dopytywałaś się/dopytywałeś się, czy też sama zaczęła/sam 
zaczął wspominać swoje doświadczenia?  

4. Co wspominała/wspominał najchętniej?  
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5. Czy były tematy, których unikała/unikał? O czym nie chciała/chciał mówić?  

6. Jakie momenty wspominała/wspominał z wyraźnym wzruszeniem, a które z Jej/Jego 
opowieści Ciebie poruszyły najbardziej?  

7. Co było najbardziej dojmujące w tych opowieściach — jakie emocje, obrazy?  
Czy były jakieś zdarzenia lub osoby, które pojawiały się w tych opowieściach najczęściej?  
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8. Dlaczego Twoim zdaniem Mama/Tata opowiadała/opowiadał Ci o Powstaniu?  
Dlaczego było dla Niej/dla Niego ważne, żebyś poznała/poznał tę historię?  

9. Jak sądzisz — czy na to, kim jesteś dziś, i na to, co dziś robisz w życiu, miała wpływ 
powstańcza przeszłość Twojej Mamy/Twojego Taty?  

10. W czym jesteś podobna/podobny do Mamy/Taty?   
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11. Jakie cechy odziedziczyłaś/odziedziczyłeś po Niej/po Nim?  

12. Czy Mama/Tata miała/miał swoje ulubione powiedzonka albo zwyczaje, rytuały, które 
zawsze będą Ci się z Nią/z Nim kojarzyły?  

13. Czy zdarza Ci się złapać na tym, że mówisz „Jej/Jego tekstami”, stosujesz Jej/Jego 
powiedzenia albo macie podobne nawyki?   
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14. Czy masz jakąś szczególną pamiątkę po Mamie/Tacie — przedmiot, którego używała/
używał albo który zawsze będzie Ci się z Nią/z Nim kojarzył?   

15. Za co jesteś wdzięczna/wdzięczny swojej Mamie/swojemu Tacie?  

16. Czego Cię nauczyła/nauczył?  
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17. Za co najbardziej podziwiasz swoją Mamę/swojego Tatę?  

18. Czy uważasz, że Twoje pokolenie jest w czymś podobne do pokolenia Twojej Mamy/
Twojego Taty?  

19. Czy dla Ciebie udział Mamy/Taty w Powstaniu był ważny? Czy znajomi wiedzą o tym, 
że jesteś córką/synem Powstańca? Czy zdarza Ci się rozmawiać z innymi ludźmi na ten 
temat i wspominać to, co opowiadała Mama/opowiadał Tata?  
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20. Jak Twoim zdaniem należy pielęgnować pamięć o Powstańcach?  

V. Z jakiego powodu chcesz wziąć udział w projekcie „Korzenie pamięci”?

 

VI. Jakie są Twoje oczekiwania związane z udziałem w projekcie?
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VII.  Obszary zainteresowania (dotyczy kontaktów z Muzeum Powstania Warszawskiego). 
Prosimy zaznaczyć wybrane pola:

  Historia

  Wydarzenia o charakterze patriotycznym i rocznicowym

  Archiwalia i pamiątki

  Działalność społeczna/wolontariat

  Kontakt z innymi członkami rodzin Powstańców Warszawskich

  Wydarzenia kulturalne

Inne: 

VIII. Dane kontaktowe członka rodziny Powstańca 

Uzupełnienie niektórych poniższych pól, tj. e-mail, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, adres kore-
spondencyjny, nie jest obligatoryjne. Prosimy o podanie wyłącznie tych danych, które stanowić będą 
dla Pani/Pana dogodną formę kontaktu.

Imię  Nazwisko  

e-mail 

tel. komórkowy  tel. stacjonarny 

adres korespondencyjny 
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IX. Oświadczenie:

  Oświadczam, iż znana jest mi informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 
administratora stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej ankiety.

Poprzez wypełnienie niniejszego formularza, wpisanie niezbędnych danych oraz wysłanie zgło-
szenia do Muzeum Powstania Warszawskiego, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/
Pana danych osobowych przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, w 
celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń do projektu „Korzenie pamięci” organizowanego przez 
Muzeum Powstania Warszawskiego.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w War-
szawie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych 
(adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej czy numer telefonu) w celu otrzymywania 
informacji oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.

 Miejscowość i data 

 Czytelny podpis  

Załącznik 1.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2
Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział osoby niepełnoletniej w projekcie „Korzenie 
pamięci”
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