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Cykl „Nieśmiertelni - historia oddziałów Bartka" w
Polskim Radiu Katowice
Projekt realizowany był we współpracy Polskiego Radia
Katowice z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w
Katowicach

W przededniu 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę  niepodległości  -  10  listopada  na
antenie  Polsk iego  Radia  Katowice
wystartował  cykl  audycji  historyczno-
edukacyjnych  „Nieśmiertelni  -  historia
oddziałów  Bartka“.  Przez  osiem  kolejnych
sobót  o godzinie 11.15 zaprezentowaliśmy
historię  życia  i  działalności  kpt.  Henryka
Flamego  ps.  „Bartek“.  Opowiedzieliśmy
także  historię  podkomendnych  „Bartka",
odwiedzil iśmy  miejsca  związane  ze
zgrupowaniem  i  będziemy  rozmawiać  ze
świadkami historii.     

Projekt realizowany był we współpracy Polskiego Radia Katowice z Oddziałem Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach. Wraz ze startem cyklu uruchamiliśmy także skrzynkę
kontaktową. Pod adresem mailowym: bartek@radio.katowice.pl czekamy na informacje o
oddziałach  „Bartka",  wspomnienia  mieszkańców  Śląska,  zdjęcia  lub  inne  pamiątki  po
partyzantach. Wspólnie chcemy stworzyć bogate, dźwiękowe archiwum zgrupowania.

W  audycjach  wykorzystaliśmy  dokumenty,  wspomnienia  i  fragmenty  rozkazów,  które
interpretowali studenci Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego.

Audycje do odsłuchania:

I „Początek“. Co robił Henryk Flame zanim został słynnym "Bartkiem"? Gdzie
spędził lata młodości? Kim byli jego rodzice? Gdzie chodził do szkoły? W odcinku
wspomnienia rodziny Henryka Flamego pochodzące z książki Tomasza Greniucha
"Pod komendą Bartka" (10 listopada 2018)

II „A więc wojna“. Wspomnienia rodziny Henryka Flamego pochodzące z książki
Tomasza Greniucha "Pod komendą Bartka" (17 listopada 2018)

III „Idziemy do lasu“. Co się wydarzyło, że Henryk Flame wstąpił do partyzantki,
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a  potem  został  "Bartkiem"  i  zaczął  skupiać  wokół  siebie  licznych
podkomendnych?  (25  listopada  2018)

IV „Jesteśmy w lesie“. W czwartym odcinku zaprezentowano pierwsze miesiące
tworzącej się partyzantki. (1 grudnia 2018)

V „Do boju“. W kolejnym odcinku przedstawiamy historię Narodowych Sił
Zbrojnych - powojennego, antykomunistycznego podziemia. Oddziały „Bartka“
funkcjonowały w lasach od Czechowic-Dziedzic aż po szczyty Beskidów (8
grudnia 2018)

VI „Partyzantem być". Opowieść o tych mniej znanych „chłopcach z lasu" (17
grudnia 2018)

VII „Lawina“ – Urząd Bezpieczeństwa, od momentu powołania zgrupowania,
chciał zniszczyć partyzantów. Opracowano specjalny plan likwidacji (22 grudnia
2018)

VIII „I co teraz?“ Po zlikwidowaniu praktycznie całego oddziału "Bartka" historia
partyzantów zastyga na ponad 70 lat. Odkrywają ją kilka lat temu naukowcy,
technicy, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej (29 grudnia 2018)
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