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Barbara Filarska
„Bronka”
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Barbara Filarska, córka legionisty, wy
chowała się na warszawskim Żoliborzu 
-  mieszkała na II Kolonii Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Była uczen
nicą Gimnazjum im. Aleksandry Piłsud
skiej i harcerką „Górskiej Ósemki”.

Maturę uzyskała w 1940 r. na tajnych 
kompletach i rozpoczęła studia z zakre
su filologii klasycznej na kompletach 
Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1939-1941 prowadziła druży
nę harcerską i była referentką łączności 
na Żoliborzu, Marymoncie, Powązkach 
i Bielanach z ramienia Chorągwi War
szawskiej Związku Harcerstwa Polskiego. 
W 1942 r. po uzyskaniu stopnia podharc
mistrza skierowano ją na służbę w struk
turach łączności Komendy Głównej Ar

mii Krajowej. Kiero
wała jedną z czte
rech central Obszaru 
Warszawskiego.

3 sierpnia 1944 r. 
na rozkaz gen. Anto
niego Chruściela 
„Montera” Przeszła 
pod obstrzałem wia
dukt nad Dworcem 
Gdańskim. Była 
łączniczką komen
danta Obszaru War
szawskiego gen. Al
bina Skroczyńskiego 
„Łaszcza”. Brała
udział w walce

„  . __  . , . Barbara Filarska przy ul. S. Moniuszki 14 w poczatkach Powstania
O PAST 1 trzydmo- Warszawskiego w m.p. KG AK

wych walkach o Kościół św. Krzyża. Zo
stała awansowana do stopnia podporucz
nika i odznaczona Krzyżem Walecznych.

Po pobycie w obozach w Łambinowi
cach i Zeithain, w maju 1945 r. wróciła do 
Warszawy. Podjęła studia i rozpoczęła pra
cę w Dziale Sztuki Starożytnej Muzeum 
Narodowego jako asystentka prof. Kazi
mierza Michałowskiego. Pracowała rów
nież przy wystawie „Warszawa oskarża”.

Aresztowana przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa przeszła śledz
two w podziemiach komendy przy ul. 
Cyryla i Metodego.

W latach 1957-1969 była adiunk
tem w Zakładzie Archeologii Śród
ziemnomorskiej Polskiej Akademii 
Nauk, w roku 1969 objęła Katedrę 
Sztuki Starożytnej i Archeologii Kla
sycznej na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Równolegle była wykła
dowcą i kierownikiem Katedry Ar
cheologii Chrześcijańskiego Zachodu 
w Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie.

Była członkiem Komitetu Nauk 
o Kulturze Antycznej Polskiej Akade
mii Nauk i członkiem Zarządu Sekcji

Patrystycznej przy Komisji Episkopatu 
do Spraw Nauki Katolickiej.

Za zasługi dla nauki została odzna
czona złotym medalem Ecclesiae popu- 
loque servitium praestanti.

W latach 1982-1989 była łączniczką 
podziemnej „Solidarności” między Re
gionem Środkowo-Wschodnim a „Ty
godnikiem Mazowsze”.

Prof. Barbara Filarska zmarła 3 wrze
śnia 2007 r. w Warszawie. Została po
chowana na Cmentarzu Powązki Woj
skowe.

Danuta Kuroń

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 
Da

nu
ty

 
K

ur
oń

4



5



6



W  dniu 3 września 2007 roku 
odeszła do Pana
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profesor dr hab.

Barbara Filarska
archeolog,

wybitny pedagog i znawca kultury wczesnochrześcijańskiej, 
uczestniczka naszych misji archeologicznych 

w Tell Atrib i w Palmyrze.
Była wspaniałą Osobą, zawsze pogodną i uśmiechniętą 

i taką na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Dyrekcja, pracownicy i wspótpracownicy 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego
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Z głębokim żalem żegnamy

ŚP  
prof. dr hab.

Barbarę Filarską
uczestnika Powstania Warszawskiego, 

wybitną uczoną, znawczynię kultury antycznej 
i wczesnochrześcijańskiej, 

która w heroicznych powojennych czasach 
od czerwca 1945 roku do lipca 1957 roku 

współtworzyła Zbiory Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego, 
a w następnych latach współpracowała 
aktywnie i twórczo z naszą instytucją

Dyrekcja i pracownicy Zbiorów Sztuki Starożytnej 
i Sztuki Wschodnio-Chrześcijańskiej 
Muzeum Narodowego w Warszawie
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Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 

prof. dr hab.
Barbarę Filarską 

„Bronkę"
wybitnego archeologa i historyka sztuki, 

profesora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

żołnierza Armii Krajowej, 
uczestniczkę Powstania Warszawskiego, 

odznaczoną Medalem Wojska, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 

Krzyżem Walecznych
i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zegnamy Człowieka wielkiego serca i ducha

Rodzinie Zmarłej składamy 
wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor i pracownicy 
Muzeum Powstania Warszawskiego
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3 września 2007 roku zmarła w Warszawie

ŚUP 

prof. dr hab.

Barbara Filarska
Z domu Wąsikówna

„Bronka”
podharcmistrzyni, podporucznik, szyfrantka 

w Komendzie Głównej Armii Krajowej, 
powstaniec warszawski, archeolog, 

profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
10 września 2007 roku o godzinie 11.30 

w kościele pw. Dzieciątka Jezus, 
ul. Czarnieckiego w Warszawie.

Pogrzeb o godzinie 13.00 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

O czym zawiadamiają

córki, wnuki i prawnuki
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