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W 75 rocznicę zdobycia budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej tzw. PAST-y chylę czoła przed
Bohaterami tamtych wydarzeń. Wyrwanie strategicznego obiektu z rąk niemieckiego okupanta W
dwudziestym dniu nierównej pod kazdym względem walki było jednym z najważniejszych wydarzeń
bohaterskiego zrywu 1944 roku. Dziś, będąc W tym miejscu niemal codziennie, z wielka mocą czuję jak silne
musiało to być zarzewie nadziei dla walczących żołnierzy Armii Krajowej i cywilnych mieszkańców stolicy
oraz jak trwały jest to symbol walki o wolność'
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poświęcenia w obliczu
nazistowskiego niemieckiego terroru, musi zawsze mieć należne miejsce w historii Rzeczypospolitej Polskiej.
To ono, podobnie jak Powstanie 1943 roku w getcie warszawskim, daje współczesnym szanse na rzeczywiste
odniesienie się do ponadczasowych wartości jakimi są: prawo do wolności,poszanowania drugiego

Powstanie Warszawskie będące przykładem wyjątkowego heroizmu

człowieka i troski o to aby przyszłe pokolenia żyływ niepodległym kraju.
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Kierując się misją Muzeum Getta Warszawskiego, którego organizację mi powierzono, jestem
głęboko przekonany, że tamten tragiczny czas,lączący cierpienia narodów polskiego i żydowskiego, nakłada
na nas obowiązek pamięci o uczestnikach walk, wśród których byli także obywatele polscy pochodzenia
żydowskiego. Zdaję sobie sprawę także z obowiązku troski o żyjących Bohaterów. Z uznaniem i szacunkiem
odnoszę się do dzieł Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Fundacji Polskiego Państwa
Podziemnego dotyczących upamiętniania tragicznych losów Powstańców, Armii Krajowej i całej Stolicy.
20 sierpnia 1944r.to data ważna dla Muzeum Getta Warszawskiego.

Chwała Bohaterom!
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