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Bierut Bolesław (1892-1956).~s. Tomasz, ~zi1·- . : · 
lacz komunistyczny, polityk'. Związany z Komu-

nistyczną Partią Polski. Od 1943 roku czlonek • Churchill Winston Leonard Spencer 
Komitetu Centralnego Polskiej Partii ~obotniczej. (1874-1965), polityk brytyjski, przy-

Wspóltwórca, przewodniczący, a następnie pre- wódca partii konserwatywnej. 
zydent Krajowej Rady Narodowej. Prezydent (1947-52), L w latach 1940-45 premier 

premier (1952-54). Od i 948 przewodniczący, aod 1954 • Wielkiej Brytanii, wspóltwór-
1 sekretarz P~lskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. a koalicji antyhitlerowskiej. 

CiechanowskiJan(1887-19;3),ekonomt·- • en Anthony (1897-1977), polityk 
sta i dyplomata polski. W latach 1941-45 • i dyplomąta brytyjski ;xywodz,ący się z partii konserwatyw-

ambasador RP w Waszyngtonie. • · nej. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w latach 
, . 1935-38, 1940-45 i 1951-55, Premier w latach 1955-57. 

Gomułka Władysław ~1905-1982) {)S. Wieslaw, działacz komunistyany, polityk. Związany I 
przed li wojną światową t Komu"nistyczną Partią Polski. Członek Polskiej Partii Robotniczej 

(sekretarz generalny Komitetu CentralnegÓ w .tatach.1943-48): W fatach 1945-48 wicepre-
mier i minister.ziem odzysk~nyth. 'tł roku 1948 usunięty z funkcji politycznych :za .odchyl.eni!l . . 

prawicowo-nacjonalistyczne", w 1955 zrehabilitowan.y. W latach 1956-70 I sekretarz KC PZPR. . . . 

'/,Grabski Stanisław (1871--1949), ek_onomi_sta; działacz polityczny,t AHarriman Wi;liam Averell · 
publicysta. W latach 1942-45 przewodniczący emigracyjnej Rady (1891-1986) ·polityk ame- • 

.Narodowej w Londynie. W 19li5 roku po~rócil 90 r<raj.u i w l~tach rykański związany 2 P~rtią . 
1945-47 byt wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Narodowej. Demokratyczną, dyploma-

• ta, finansista i przemyslo-
wiec. Ambasador Stanów Zjed- · 

• · • Hull Cordell (1871-1955). amerykańsRi polityk, sek~r-v noczonych w Związku Radziec-
tarz stanu Stanów ZjednocŻonych ·w latach 1.933-44. kim w latacti 1943-46. · • 

... . . . . -., 

Kerr Clark Archibald John (1882-1951 ), brytyjski dyplomata. Am- Lange Oskar (1904-1965), polski eko-
basadór Wielliiej Brytanii w Związku Radzieckim w latach 1942-46. nom ista, dzialacz ruchu robotniczego.' 

W latach 1938-45 profesor uniwersy
tetu w Chicago, następnie (do 1948) 

ambasador Polski w Stanach Zjedno
czonych i delegat w ONZ. 

. . 

Z
. . . 

• · Kwapiński Jan wł. P. Chałupka (1885-1964). pali-
. tyk, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. W lą-

. ach ·1943-44 wicepremier rządu emigracyjnego. 

kołajczyk Stanisław (1901-1966). polityk, dzialacz ruchu ludowego. W Il RzecŻpospolite1· 
związany z Polskim Stronnictwem Ludowym .Piast". następnie Stronnictwem Ludowym. Dzialacz 

emigracyjny, premier rządu w latach 1943-44. W1ceprem1er 1 minister rolnictwa. 1 reform rolnych 
Tymczasowego Rządu Jedności Nar9dowei (1945-4 7), prezes Polskiego Stronnictw? Ludo.wego. 

. . . 
Minc Hilary (1905-1974) ps._ Mirek, ekonomista, działacz 

komunistyczny. Przed li wojną światową związany 
z Komunistyczną partią Polski. Członek Związku P,a-

triotów Polskich, od sierpnia ł 944 c.:złonek Biura Poli- Mołotow Wiaczesław, wł. W. M. Skriabin 
tycznego PPR. Wielokrotny minister prze"myyłu (1890-1986), działacz partii bolszewickiej, 

1 handlu. Zwolennik centralizacji oraz systemu · dyplomata, ·uczestnik rewolucji pażdzier-
nakazowo-rozdzielczego w gospodarce. nikową 1930-41 przewodniczący Rady 

Komisarzy Ludowych ZSRR, następnie 
• · . ". / ludowy komisarz spraw zagranicznych 

(funkcję ministra sprawował do roku 
· • · 1957 z prz.erwą 'w latach 1949-53). 
, . 

Oo"ow"2 Wlodzlm•~ (1892: 1 ~6[ p;lk~"'' ~,,,:./ : 
Polskiego, attache wojskowy RP w Waszyngtonie · , 

Osóbka-Morawski Edward (1909-1997), działacz ruchu robotniczego. Od 1928 związany z Polską . . . . 1 
Partią Socjalistyczną. W okresie wojny l/o4SpÓltwórca RPPS, wspÓlorganizator i wiceprzewodni
czący Krajowej Rady Narodowej, przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

(1944), następnie premier Rządu Tymczasowego ·i Tymczasowego Rz"ądu Jedności Narodowej. 

Raczkiewicz Władysław~ 1885-194 7), .dzialacz politycŻny, spoleczny 

i wojskowy. W o.kresie "dwudtiestolecia, międzywojef!nego "."ietokr:ot-• Raczyński Edward (ł 891 _1 993), polski 
ny minister spraw wewnętrznych, w_o1ewoda i Marszalek olit' ki d tomata w latach 1934_45 
Senatu w latach 1930-35; od 29 września 1939 Prezydent RP. P Y b ypd L, d . . · I am asa or w on yn1e, rawno-

, • · · cześnie w latach 194 l-43 k1erow-
adkiewicz Stanisław (1903-1987), polski dzialacz.komuni- nik emigracyjnego ministerstwa 
yczny, general dywizji. Związany. z Komunistyczną Partią ,spraw zagranicznych 

Polski, kierownik resortu bezpieczeństwa publicznego • · 
w PKWN. Odpowiedzialny za bez.pieczeństwo .wewnętrzne • · 

w pierwszym okresie Polski Ludowej. 

t.I 
. Roosevelt Franklin Oelano (1882-1945)•/ .... 

Romer Tadeusz (1894-1978), dzialac.z polityczn • an:ierykańsk_i m~ż. stanu, d~ialacz Partil~e- • 
dyplomata. Ambasador RP w związku Radzieckim mokratycznej, z Jej ramienia czterokrotnie 

(1942-43), następnie minister spraw zagranicz- 'ł:'Ybierąny na urząd Prezydenta. Stanów · • 
nyth w rządzie Stanislawa Mikolajczy~a. • Zjednoczonych (1932, 1936, 1940, ~ 944). • • 

. . . 

Sargent Orme Garton (1884-1962), pod~ekretarz stab • • ~ 
w· brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych. Stali~ Józef, wł. 1. W. Dżugaszwili (1878-1953), • 

. . . . . · zjalacz partii bolszewickiej, jeden z organi7ato-

. Sosnkowski Kazimierz (1885-1969), poli~y/; w rewolucji pażdz!ernikowe_i. od 1922' sekre- . 

. generał broni. Związany z obozem piłsudczy- tarz generalny partii komunistycznej ZSRR. 
kowskim. Na emigracji· w latach 1939-41 za- W tatach 1941-45 przewodniczący Rady Komisarzy 

. siępca prezydenta RP i minister dla spraw . Ludowych ZSRR i Państwowego Komitetu Obrony, 
kraju, przeciwnik Wladyslawa Sikorskiego, naczelny dowódca radzieckich sil zbrojnych 

w latach 1943-44 N'aczelny Wódz. · · · 

Wasilewska Wanda (1905-1.964), powieściopisarka, dzla-
laczka polityczna. Przed Il wojną światową związana z PPS. Witos Andrzej (1878-1973r. działacz 

W latach 1943-44 przewodnicząca Związku Patriotów. Poz[- ruchu ludowego, wiceprezes Związku 
sk1ch w ZSRR, w1ceprzewodn1cząca PKWN. • · • Patriotów Polskich w ZSRR. K1erow-

. • . nik resortu rolnictwa i reform rolnych 
Wyszynski Andriej Januariewicz (1883-1954) w Polskim Komitecie Wyzwolenia Na-

radziecki dzialacz ruchu robotniczego, p.rawni~. · rodowego (usunięty w październiku 

I 
W latach 1935-39 prokurator generalny ZSRR, 1944). Czlonek Polskiego Stronnictwa I 
oskarżyciel w procesach politycznych ._ Od 19(10 . Ludowego. Od 1949 w Zjednoczonym 

wicekomisarz spraw zagranicznych, w tatach · Stronnictwie Ludowym. 
1949-53 minister spraw zagranicznY.ch ZSRR. . • . 

- . . 
Żymierski Micl)ał '(1890-19139)" ps. Rola, dźialaci polityczny, marszalek Polski. 

Przedwojenny wojskowy wywodzący się :z Polskiej Organizacji Wojskowej, w roku 1926 
jeden z c!owódców wojsk rząd'owych, przeciwnik Józefa 

I Pilsudskiego. W czasie łl wojny Ś't'iatowej dowódca Armii I 
L,udowęj, czloQek 'pre.zydium KRN, paczelny dowódca Wojska 

Polskiego. Kierownik resortu obrony narodowej PKWN. 

"' 



Wszystkie teksty wypowiadane w spektaklu przęz postaci historyczne 
pochodzą z oryginalnych dokumentów 

'23/07/1944 
dziewięć dni do powstania 

Z inicjatywy rządu brytyjskiego trwają przygotowania do wizyty premiera Polski Stanislawa Mikolajczyka w Mo
skwie, który decyduje się na podróż, o czym powiadamia prezydenta Stanów Zjednoczonych F. O. Roosevelta. 
Józef Stalin, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRR, nie sprzeciwia się spotkaniu z Mikolajczykiem, 
ale postuluje porozumienie z -dopiero co powstalym, konkurencyjnym wobec rządu emigracyjnego, Polskim 
Komitetem Wyz:vvotenia Narodowego. Równocześnie Kazimierz Sosnkowski,_Naczelny Wódz, przebywający 
w Rzymie przeciwstawia się decyzji o planowanym powstaniu. W Warszawie wybucha powstanie . 

.-..?!~,~?,~t · l ]~!?~!"'': 
W Moskwie Mikolajczyk rozmawia ze Stalinem na temat przysztości Polski oraz relacji polsko-sowieckich, 
Stalin zapewn ia o pomocy dla powstania. Mikołajczyk spotyka się z przedstawicielami PKWN, jednak nie 
dochodzi.do'pocozumienia w sprawie ewentualnego zjednoczenia. Równocześnie irwa brytyjska i amery-· 

· kańska akcja dyplomatyczna w celu uruchomienia pomocy dla Warszawy. 

11/08/.1944 
jedenasty dzień powstania 126/08/1944 

dwudziesty szósty dzl~ń po~stania 

. Strona sowiecka nieoczek[wanie zmienia podejście do powstania. Odcina się od .awantury" w Warszawie, Wy
cofuje z obiecanej pomocy - tącznie z zakazem lądowania samolotów alianckich na terytorium zajętym przez 

· ZSRR. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, mimo usilnych prób, nie są w stanie Żmienić nastawieoia Stalina. 

dwu&JHtY .;H!!!!,~?,~t I Jl'~~~.„ pow"~''' 
Sosnkowski· w rozkazie do żolnierzy oskarża mocarstwa o zdradę i brak wsparcia dla ginącej stolicy. 
PKWN dokonuje reorientacji postawy wobec wydarzeń w Warszawie. Strona radziecka zmienia zdanie 
i wyraża zgodę na pomoc umierającemu miastu. 

'13/09/1944 
czterd.ziesty czwarty dzień powstania 

. . . 
Po 12 września 1944r. Churchill, Roosevelt i Stalin nie zajmują się ji.Jż problemem powstania w Warszawie. 

Instytucja kultury 
m.st. Warszawy 


