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BagnetnaBroń1

 
Kiedyprzyjdąpodpalićdom, 
ten,wktórymmieszkasz–Polskę, 
kiedyrzucąprzedsiebiegrom, 
kiedyrunążelaznymwojskiem 
ipoddrzwiamistaną,inocą 
kolbamiwdrzwizałomocą– 
ty,zesnupodnoszącskroń, 
stańudrzwi.
 
Bagnetnabroń! 
Trzebakrwi! 
 
Sąwojczyźnierachunkikrzywd, 
obcadłońichteżnieprzekreśli, 
alekrwinieodmówinikt: 
wysączymyjązpiersiizpieśni. 
Cóż,żenierazsmakowałgorzko 
natejziemiwięziennychleb? 
ZatędłońpodniesionąnadPolską– 
kulawłeb! 
 
Ogniomistrzuiserc,isłów, 
poeto,niewpieśnitroska. 
Dzisiajwiersz–tostrzeleckirów, 
okrzykirozkaz:
Bagnetnabroń! 
 
Bagnetnabroń! 
Agdybyumieraćprzyszło, 
przypomnimy,corzekłCambronne, 
ipowiemytosamonadWisłą.

Władysław Broniewski

1W.Broniewski,Bagnet na broń,[w:]Wiersze i poematy,Warszawa1972,s.149−150.
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1września1939rokuzajmujewnaszejświadomościszczególne
miejsce.DlażyjącychwtedyPolakówbyłkońcemznanegoimświa-
ta,aszoktowarzyszącywydarzeniomjesieni1939rokuiichpóź-
niejszekonsekwencjenietylkozmieniłybieghistorii,alerównież
odbiłysięnaświadomościspołeczeństwa.Odmomenturozpoczę-
ciawojnywszyscyzadawalisobiepytanieojejprzyczyny,zprzera-
żeniemodnotowywanowciążrosnącąliczbęofiar.
Corokutegodniazatrzymujemysięnachwilę,abyzcałąmocą

powtórzyćtozdanie:„nigdywięcejwojny!”iwspomniećtych,któ-
rzywtedy,1września1939rokumusielizmierzyćsięzwojenną
rzeczywistością.itych,którzywimięwolnościpoświęciliżycie. 
Botobyłapolskawojna…
Wrzesień1939nieprzestajezajmowaćhistoryków,którzy

wciążporuszająnoweaspektywydarzeńsprzed80lat.Wkolejne
roczniceanalizująprzyczynywybuchuwojny,przebiegkonfliktu,
dyskutująowinachizasługachdowódców.icorazczęściejdocho-
dządowniosku,żenaszewyobrażenieowojniebudowanebyło

zamiast WstęPU
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woparciuomity,żewciążjeszczewielekwestiiczekanawyjaśnie-
nie.Boniezmiennienaszeprzekonaniadotyczącetamtychwyda-
rzeń„stanowiąogromnykompleksprawdimitów,legendipomó-
wień,chwalstwaipotępienia,samobiczowaniaisamozadowolenia.
Badaniahistoryczneprzeplatająsięzemocjonalnymiuniesieniami,
zrozumieniezniezrozumieniem,krytycznerefleksjezwykrętnymi
usprawiedliwieniami,bólzcynizmem–adumazwycięzcówczęsto
zpogardądlazwyciężonych”1–pisałw2009rokuLeszekmoczulski.
Wtejpowszechnejdyskusjiczęstopomijanesąjednaklosyzwy-

kłychludzi,jakżeważnedlahistoriinaroduipaństwa.Atowłaśnie
oni,zwykli,przeciętniludziedoświadczalinacodzieńtragizmu
wojny,musielistawiaćczoławyzwaniomczasu,walczyliiginęli
zhonorem,ajeśliprzeżyli–zabiegaliopamięć.WalczylioPolskę
iokażdepolskiemiasto,wsytuacjachbeznadziejnych−ohonor.
Tym,coponichnastalipozostawilimoralnynakaz–zachowania
pamięci.

Beata michalec

1L.moczulski,Wojna polska 1939,Warszawa2009,s.8.
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Słowa kluczowe
II wojna światowa, Wrzesień 1939, obrona Warszawy, poezja wojenna, pamięć 

Streszczenie
Wojna 1939 roku znalazła odbicie w poezji. Wiersze pisali „na gorąco” uczestni-
cy i świadkowie walk. Poeci walczyli piórem i karabinem, bronią stawały się też 
strofy wierszy. Poezja stała się niemal kronikarskim zapisem wydarzeń, formą 
utrwalenia ich tragizmu. Powstające wówczas teksty miały na celu głównie upa-
miętnienie przebiegu walk i ich uczestników i patrząc z tego punktu widzenia 
należy rozpatrywać ich wartość. Pozwala to spojrzeć na wiersze jak na źródło 
historyczne, które łączy w sobie przekaz i wartość estetyczną. Wielu autorów 
zostało dziś niesłusznie zapomnianych, a przecież ich wiersze są dokumentem 
chwili, który utrwalił pamięć o Wrześniu 1939. 

JOlaNta załęczNy
muzeumniepodległościwWarszawie

AkademiafinansówiBiznesuVistula,filiawPułtusku
OrCiD0000-0003-0615-410X

„(…) słOWiczym PieNiem Wierszy 
POPłyNie słaWa harda”1. 
Pamięć WrześNia 1939 

1 T.Gajcy,Wczorajszemu, [w:]Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939−1985. Antologia,[wybór] 
B.Drozdowski,B.urbankowski,t.1,łódź1988,s.659.
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Wdodatkudo„PrzewodnikaKatolickiego”z6sierpnia1939
rokuzostałzamieszczonywierszjanamarcińczykazatytułowany
Żołnierzowi Polskiemu. AutorbyłoficeremiKorpusuPolskiego
wrosji,potemmajoremWojskaPolskiego,wlatach1923–1924
kwatermistrzem53.PułkuPiechotyStrzelcówKresowych.Poeta
nakreśliłobrazwracającegododomużołnierza,który

Waliłniemca,prałmoskala
Gdziesiędałoiniedało…
europęprzeszedłcałą,
jakpotokuwartkafala!
Kiedywbojechodziłkrwawe,
Kładłwtornisterswójbuławę,
miałpotęgęwswymbagnecie,
Zezwycięstwemchadzałwparze
iwysokoniósłpoświecie
HonorPolskinasztandarze!1

 
jakżewymowniebrzmitentekstwzestawieniuzpóźniejszymi

wydarzeniami,porazkolejnypoetaprorokowałto,comiałaprzy-
nieśćprzyszłość.
natlewydarzeńiiwojnyświatowejkampaniawrześniowaczy 

–cytującLeszkamoczulskiego–wojnapolska19392,tozpozoru
tylkoepizod,aleepizodszczególnejwagi.Dlanarodupolskie-
gobyłotokolejnestarciezezbrojnymnajeźdźcązzachodu,ajak
sięokazałoniebawemtakżezewschodnimsąsiadem.Obliczona
przezHitleranakilkadniwojnaobronnanarodupolskiegotrwa-
ładopoczątkupaździernika1939roku.Szczególneznaczenie
tychwydarzeńtrzebarozpatrywaćwaspekcieszerszym.Polski
Wrzesieńbyłbowiempierwszym„nie”powiedzianymgłośnoido-
bitnieHitlerowi,którywcześniejbezoporuiprzytolerancjiwiel-
kichmocarstwzajmowałkolejnoAustrię,Sudety,Czechy,Kłajpedę
iSłowację.Zdecydowanapostawanarodupolskiegoiaprobowana
przezcałespołeczeństwodecyzjaobronyniepodległościwywołała

1Dodatekdonumeru32„PrzewodnikaKatolickiego”1939,nr32,s.13.
2L.moczulski,Wojna polska 1939,Warszawa2009.
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niewątpliwiewstrząswopiniipublicznejeuropyZachodniej.Polska
przyjęłanasiebiecałkowityciężarpotężnejagresjiniemieckiej
ipomimobrakurealnegowsparciazestronysojuszników,nieko-
rzystnegoprzebiegugranicczywreszcieprzewagiprzeciwnika,
potrafiłastawićczołonajeźdźcy.Wrzesieńzapoczątkowałwspo-
sóbgodnyszacunkuipamięcipotomnychudziałnarodupolskiego
wkilkuletniejwalcenawszystkichfrontach.Kolejnebitwywojny
obronnejstałysiędowodemniezwykłegopatriotyzmuimęstwa 
polskiegożołnierza.
Trzebapamiętać,że–jaktobyłowpolskimzwyczaju–wsze-

regachwojskawalczyliteżludziepióra.Walczyli,pisaliiginęli. 
3wrześniapoległKonstantyDobrzyński,poetanieznany,dziśjuż
zupełniezapomniany.Toonjużwlatach30.XXwiekuwwierszu
Bateria pisałproroczo:

Skupieni,wdziałach–monstrancjachstalowych–wieziemyPolskę–
Promiennysakrament
milczący,prostopatrzymyjejwoczy,
naznakczekamy,byzerwaćsięburzą,
Czerniąwybuchówjasnośćsłońcazbroczyć,
Wnocgranatami,rozkwitnąćjakróże3.

WsytuacjizagrożeniawojnąludziezwracalisiędoBogazproś-
bąoopiekęiwsparcie.Tenmotywtrafiłteżdopoezji−30sierpnia
nałamach„GazetyPolskiej”,a1wrześniaw„GońcuWarszawskim”,
„nowymKurierze”, „PolsceZbrojnej”opublikowanowiersz
KazimierzaWierzyńskiego.Wiersz-modlitwę,prośbęobłogosła-
wieństwo,opatronowaniesłusznej,świętejsprawie.Osprzyjanie
tym,którzywobronieojczyzny,wsprawiedliwejsprawiepójdą
wśmiertelnybój.PadaływięcsłowakierowanedoBoga:

świętyBoże
świętyBoże
świętyanieśmiertelny!
Błogosławnaszejwojnie,

3K.Dobrzyński,Bateria,[w:]idem,Żagwie na wichrach,Poznań1935,s.35.
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Błogosławnaszymwojskom
inaszemumęstwu!(…)
Dajnamzwycięstwo4.

1wrześniapoezjęzamieściłteż„KurierPoznański”(Modlitwa 
za nieprzyjaciółKazimieryiłłakowiczówny)czy„PolskaZbrojna”
(Do żołnierzajerzegoPietrkiewicza).równieżwkolejnychdniach
prasadrukowałapowstałewówczasutworypoetyckie.
Społeczeństwopolskieprzygniecionerozmiaramiklęskimili-

tarnejiciężkodotknięteokrucieństwemokupacjinieodrazumo-
głozdobyćsięnaszersząirzeczowąanalizęwydarzeńWrześnia.
Leszekmoczulskizwracauwagęnafakt,że„wizerunekWrześnia,
odpoczątkukontrowersyjny,tworzyćzaczęto,zanimwydarze-
niatychtygodnidobiegłykońca(…)”5.Wpierwszychmiesiącach 
pozakończeniukampanii1939rokupanowaływkrajuprzede
wszystkimnastrojerozgoryczeniaprzysłaniającerzetelnyob-
razfaktów.Czaręgoryczyprzelałaagresjawschodniegosąsia-
da,tencioswplecyzadanywalczącejPolsce.nocnarastająca
„odwschodu,wielkaikosmata”6,jakpisałaBeataObertyńska.
Towłaśnie17wrześniazapoczątkowałkolejnątragicznąkartę
wdziejachnarodupolskiego,którejsymbolemstałsięKatyń.
OkrutnabyławięcdlaPolakówtajesień1939roku.Zgorycząopi-

sywałjąLechPiwowar,zastanawiającsię,jak„iśćzpochodamitru-
pów,wzdradzie,wbezdrożapopłochu”7.Alenajtragiczniejszebyło
położeniepolskichżołnierzy,żołnierzy,którzytraciliwiarę,widzie-
li„strachuderzającyzdradziecko”8.niemoglipogodzićsięztym, 
żesąbezbronni,wsytuacjigdy„jakczołgprzetoczyłsięWrzesień
ziemiojczystejprzezpierś”9.

4 Cyt. za: A.K. Kunert, Wrzesień 1939, Warszawa 1993, s. 120. Tekst publikowano w konspiracyjnych 
antologiach, m.in. w zbiorze wydanym przez Biuro Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego 
AK w maju 1942 r.; W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 1974, s. 274. 
5L.moczulski,op.cit.,s.8–9.
6B.Obertyńska,Ostatnia jesień[1939],[w:]eadem,W domu niewoli,Chicago1962,s.459.
7L.Piwowar,Z drogi[w:]Żołnierz, który klęczy. Poeci Katynia,wybóriwstępS.Gowin,Warszawa–
rzeszów2011,s.35–36.
8idem,Żołnierz, który klęczy,[w:] ibidem,s.38.
9W.Broniewski,***(Synpodbitegonarodu),[w:]W.Broniewski,Wiersze i poematy,Warszawa
1973,s.163.
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Dopierobłyskawicznaklęskafrancjizjejlegendarnąlinią
maginotauświadomiłarzeczywistystosuneksiłweuropie.Zaczęto
więcinaczejpatrzećnawartośćmilitarnąwrześniowychwalk.
Wpoczątkachokupacjirozpatrywanoprzedewszystkimprzyczy-
nyklęski,zagadnieniaodpowiedzialnościpolitycznejiwojskowej,
potemprzyszłakolejnazapiskipamiętnikarskieczywreszcietwór-
czośćliteracką.
TowtedyzabrzmiałygorzkiestrofyAdamaWażyka,którykreślił

obraztragediiPolakówiwskazywałwinowajcówklęski:

(…)zamiastwodzów–półgłówki,zamiastarmii–włóczęgi,
widmanocąciągnące,byskryćsię,gdyzadnieje10.

julianPrzyboś–komentującwydarzeniaWrześnia1939–pisał
woskarżycielskimtonie:

Żegnamwas,unoszącyzagranicęgłowy,
uciekającydobroni,
gdytu,wrozwalonymschronie,
zjeszczeżywychostatniegotchu
odtworzyłbymnaszhymnnarodowy11.

reminiscencjeprzeżyćwrześniowychzawartewpoezjispoty-
kałysięzżywymodbioremczytelników.Wierszeotejtematyce
drukowanebyłyjużodpierwszychdniokupacjiwtajnejprasie,
wkonspiracyjnychantologiachitomikachpoezji.Przepisywano
iprzekazywanozrąkdorąkutworyzwiązanezheroicznymi
idramatycznymiwydarzeniami.Wartowtymmiejscuprzypomnieć
choćbyznanywszystkimwierszAlarmAntoniegoSłonimskiego,
napisanywefrancji,awkrajuopublikowanyporazpierwszyw1940
rokuwpiśmie„PolskaŻyje”.Alebyłyteżtekstymniejznane:Ulica 
Opaczewskajanajaniczka,Mogiła na skwerzeWitoldaHulewicza
czyBiała flagaświatopełkaKarpińskiego.niemożnapoetyckich

10A.Ważyk,Do inteligenta uchodźcy,„CzerwonySztandar”1939,nr39,s.3.
11j.Przyboś,Póki my żyjemy,[w:]Z lat wojny. Poezja polska 1938–1945,ułożyłiwstępemopatrzył 
K.Wyka,Kraków1945,s.21.
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tekstówanalizowaćwoderwaniuodbiografiiichautorów,booni
teżwpisalisięwwydarzenia1939roku.Byliichuczestnikami,ob-
serwatoramiikomentatorami.
PrzyjacielprezydentaStarzyńskiego,światopełkKarpińskiotrzy-

małw1939rokuprestiżowąnagrodą„WiadomościLiterackich”
zawierszPoemat o Warszawie12.Główneprzesłaniewierszako-
respondowałozwizjąnowoczesnejmetropolii,jakąmiałabyć
WarszawawplanachStarzyńskiego.
Karpińskizostałzmobilizowany29sierpnia1939roku.Ostat-

niwieczórspędziłwtowarzystwieprzyjaciół-literatówwwiniar-
ni„PodBachusem”,starającsiępoznaćczekającąichprzyszłość.
Dwomuczestnikomspotkania:WładysławowiSebyleiświa-
topełkowiKarpińskiemukartyprzepowiedziałyponoćrychłą
śmierć.Zanimspełniłysięwyrokilosu,Karpińskiwziąłudział
wobronieWarszawy.ByładiutantemprezydentaStarzyńskiego.
StacjonowałwCytadeli,zajmowałsiękoordynowaniemdziałań
obronnychsłużbmiejskich,osobiścieprzenosiłmeldunkidopo-
szczególnychdzielnicwalczącejstolicy13.Wrześnioweprzeżycia
zawarłwstrofachwierszy,bo–jakpisał–„Przygłuchychgrzmo-
tachkanonady/jestczasinalirycznestruny...”14.Wtetragicz-
nedniwrześniaznówobudziłaWarszawa„duchawżołnierzach 
ipoetach”15.
PotemwalczyłKarpińskinaperyferiachOchotyiWoli.Gen.

WalerianCzuma,dowódcaobronystolicy,odznaczyłgoKrzyżem
KawalerskimVirtutimilitari.WstrząśniętykapitulacjąWarszawy
napisałKarpińskiostatniwstolicywiersz.PoruszającąBiałą flagę 
wydrukowanowostatnimnumerze„KurieraWarszawskiego”,który
ukazałsięwobjętościjednejstronyrozklejanejnamurachmiej-
skich16.jakżewymownebrzmiałysłowawiersza:

12ś.Karpiński,Poemat o Warszawie,Warszawa1938.WierszzamieszczonopowojniewKalendarzu 
Warszawskim na 1946, Warszawa–Kraków1946,s.118.
13T.Z.Zapert,Światopełk Karpiński – poeta wyskokowy,https://www.rp.pl/artykul/216181-Swiatopelk 
-Karpinski---poeta-wyskokowy.html[dostęp:5.09.2019].
14Karp.,Powitanie,„KurierWarszawski”1939,16września,nr256,cyt.za:A.K.Kunert,op.cit.,s.155.
15ibidem.
16T.Z.Zapert,op.cit.

https://www.rp.pl/artykul/216181-Swiatopelk-Karpinski---poeta-wyskokowy.html
https://www.rp.pl/artykul/216181-Swiatopelk-Karpinski---poeta-wyskokowy.html
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Gdyczerwieńmuryjużwysmaga
Ażpopiwnicznychschronówgroby
niechajpowiewabiałaflaga
iniechajbędzierokżałoby17.

PopularnympoetąokresumiędzywojennegobyłWitold
Hulewicz.Pracował jakokierownikWydziałuLiterackiego
Polskiegoradia18,aodpoczątkuwojnybyłzaangażowanywdzia-
łaniakonspiracyjne,m.in.wochronędóbrkultury.Współpracował
zprezydentemWarszawyStefanemStarzyńskim.Byłredaktorem
naczelnympisma„PolskaŻyje”19,częstonazywanogoojcemprasy
podziemnej20.Aresztowanynaprzełomiesierpniaiwrześnia1940
rokutrafiłnaPawiak,wielokrotnieprzesłuchiwanyitorturowany
naSzucha.Zostałrozstrzelany12czerwca1941rokuwPalmirach.
Pozostałyponimwiersze,pełnezadumy,gorzkiejrefleksjinadtym,
costałosięudziałemPolakówiukochanegomiasta.Leżącawgru-
zachWarszawastałasię„cmentarzemśmiertelnychaniołów”21.
HulewiczutrwaliłwwierszachwidokWarszawyzniezliczoną

ilościąmogiłanonimowychobrońcówmiastarozsypanychposkwe-
rach,parkach,podwórkach.Chciał,byonichpamiętano,byuhono-
rowanowszystkich,którzynawezwanieprezydentaStarzyńskiego
stanęlidowalki.Bowtakichwłaśniebezimiennychmogiłachza-
mkniętabyławielkośćtegomiasta,wielkość,któratkwiławjego
oddanychobrońcach.

Temutosięnależynajszczerszyzpacierzy,
Coumierającszeptał:„Warszawyniedamy!”
Gróbnaskwerzeulicznym,krzyżzokiennejramy…
Takamałamogiłka,awniejwielkośćleży22.

17ś.Karpiński,Biała flaga,[w:]Kalendarz Warszawski na 1946,op.cit.,s.21.
18m.j.Kwiatkowski,Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia,Warszawa1984,s.30.
19W.Bartoszewski,op.cit.,s.71.
20A.Karaś,Miał zbudować wieżę. Życie Witolda Hulewicza,Warszawa2003,s.295.
21W.Hulewicz,Warszawa, Trupie ulice domów bohaterskich zwłoki,[w:]Klękam przed Tobą 
Warszawo,opr.H.Wachnowska,Warszawa1985,s.37.
22„narodowiec”1945,nr4,s.2.Wiersztenjestdziśczęstoprzywoływanywkontekściewydarzeń
wojennychwWarszawie,zob.:Idę dziś walczyć – Mamo! Antologia utworów zebranych na 75-lecie 
Powstania Warszawskiego przez Tadeusza Skoczka,Warszawa2019,s.41.
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WierszeHulewiczazostaływydrukowanewukazującychsiępod-
czaswojnyantologiach:Pieśń niepodległa podredakcjąCzesława
miłoszaijerzegoAndrzejewskiego(1942)orazwAntologii po-
ezji współczesnej wydanejw1940lub1941zfikcyjnądatą1937,
podpseudonimemnarcyzKwiatek.Krylisiępodnimdwajpoeci:
janjaniczekiStanisławmiłaszewski.Antologiazawierała32wier-
sze,zczegopołowapoświęconabyłaobroniestolicywewrześniu
1939roku,aresztadotyczyławydarzeńpóźniejszych.Oprócztekstu
HulewiczazamieszczonotamwierszeKazimierzaWierzyńskiego,
AntoniegoSłonimskiego,Andrzejanowickiego.Kiedypublika-
cjazostałaprzerzuconaprzezgranicęitrafiładoAnglii,wydano 
jąwGlasgow.AutorprzedmowyTymonTerleckinapisał:„Tapoezja
szorstka,częstozgrzebna,czasemprostacka,lekceważącawymyśl-
nośćnawetpoprawnośćpoetyckiegokształtu,jestbezwzględnie
prawdomówna.Dajeświadectwoprawdzierozgromuiprawdzie
zaistenieludzkiegoprześladowania”23.
janjaniczektoprzedwojennyurzędnikPKOidziennikarz,re-

daktorprasypodziemnej(„Biuletynuinformacyjnego”)iautorwie-
lutekstówpoetyckichpisanychzimą1939/1940roku.Cyklwierszy
nosiłtytułWarszawa wrześniowa.Zamieściłjepotempodpseu-
donimem„świadek”wewspomnianejwAntologii poezji współcze-
snej.józefWroniszewskipisałonimw1984roku:„Pięknapostać
Warszawylatwojennych,chybatylkoprzeznieuwagęodpowied-
nichczynnikównieobecnadodziśwspisiepatronówwarszawskich
ulic”24.Choć„przymierzanydokryteriówformalnychjaniczekpo-
etąraczejniebył;nieosiągnąłwymaganychprzezsurowychkry-
tykówwyżynkunsztuartystycznego”25,toprzecieżuzyskałpo-
śmiertnąsławę.ByłautoremniezwyklesugestywnegowierszaUlica 
Opaczewska.Dokonałwnimpersonifikacjiwarszawskiejulicy,
którawsytuacjizagrożeniawłączyłasiędowalkiibroniłaswego
miasta.Hardoprzeciwstawiałasięnajeźdźcy,rzucałamuwyzwanie
iostrzegała.ulicastałasięsymbolemobronystolicy.
23m.Getter,A.Tokarz,Wrzesień 1939 w książce, prasie, filmie. Poradnik biograficzny,Warszawa
1970,s.11.
24j.K.Wroniszewski,Barykady września. Obrona Warszawy w 1939 roku,Warszawa1984,s.16–17.
25ibidem,s.17.
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jajestemzłaulica!nieprzystępujdomnie 
najeźdźco,któryniesieszśmierćsamolotową 
Swojegobronięmiastatwardoiniezłomnie 
Dowalkijestemzawszeskorąigotową. 
(…) 
jajestemzłaulica,leczchoćgłóddoskwiera 
niewpuszczęciędomiasta,gwałcicielukrwawy… 
ja–paniOpaczewska–broniędziśWarszawy26.

janiczekodniósłsięteżdodziałańprezydentaStarzyńskiego,
czemudałdowódwwierszuRatusz. Zszacunkiem,aleitroskąpisał
ojegoradiowychwystąpieniach,podnoszącychnaduchumiesz-
kańcówwalczącejstolicyioniezłomnejpostawieprezydenta,który
„sięniemcównieboi”27.
PostaćStarzyńskiegoweszłanastałedopoezjipolskiejprzede

wszystkimdziękijanowiLechoniowi,autorowiPieśni o Stefanie 
Starzyńskim.Wwierszupoetaoddałcześćzarównoprezydentowi,
jakijegoukochanemumiastu,Warszawie,któranigdysięniepod-
dała.Pisałzdumą,pomimotragizmusytuacji:„AlejaCięniewidzę
okrytążałobą/iniepłaczęnadTobą,niepłaczęnadsobą”28.
WspomnianyjużKazimierzWierzyńskiwierszBarbakan war-

szawski dedykował„SławieimieniaStefanaStarzyńskiego,budow-
niczegoiobrońcyWarszawy,bohaterawojnyzniemcami”29.Oza-
chowaniudziełaStarzyńskiego,onieśmiertelnościWarszawybył
teżgłębokoprzekonanyAntoniSłonimski,któregowierszAlarm30 
pokazywałbezmiartragediimiasta,alerównieżwiaręwskutecz-
nośćwalki,doktórejzachęcałprezydent.janSzczawiejwwierszu
Pieśń o obronie Warszawy zapewniał,żeWarszawa„brońgotuje,
dumnaiwspaniała”31inigdysięniepodda.
WkolejnejantologiipoezjipodziemnejPieśń niepodle-

gła. Poezja polska czasów wojnyprzygotowanejprzezCzesława
26j.janiczek,Ulica Opaczewska,[w:]j.W.Gomulicki,Cztery wieki poezji o Warszawie. Antologia,
Warszawa1974,s.272.
27Cyt.za:j.W.Gomulicki,op.cit.,s.264.
28j.Lechoń,Pieśń o Stefanie Starzyńskim,[w:]ibidem,s.272–274.
29K.Wierzyński,Barbakan warszawski,„WiadomościPolskie”1941,nr6,s.1.
30A.Słonimski,Alarm,[w:]B.Kryda,Krajobraz poezji polskiej. Antologia,Warszawa1989,s.275–277.
31j.Szczawiej,Pieśń o obronie Warszawy, [w:]j.W.Gomulicki,op.cit.,s.270.
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miłoszaijerzegoAndrzejewskiego32,wydanejw1942rokupoja-
wiłsięwzruszający,potempowszechnieznanywierszWładysława
BroniewskiegoŻołnierz polski.natomiastwzbiorzeDuch wolny 
w pieśni(sierpień1942)33wydrukowano–dziśchybajużnieznane
–wierszemartyreszczyńskiej.Byłwśródnichbardzoemocjonalny
tekstOstatni list.Wzruszającapoetyckaopowieśćoliściewysłanym
zpolabitwydoczekającejmatki,takiekorespondencyjnepoże-
gnanieżołnierza,którywierzywzwycięstwoiwalczywytrwale,ale
wciążmocnoprzeżywa,żemusiałzostawićmatkę.Choćwie,żeona
wytrwaiprosi:„Bądździelnamamo!”34.
itakkolejnowstrofachwierszyzapisywanopoetyckieopowie-

ściowydarzeniach1939roku.ŻołnierzwalczącywobronieHelu,
pisarzipublicystajędrzejGiertych,nastanowiskuwjastarnina-
pisałwierszKępa Oksywska,zapewniając,żebroniącepolskiego
morzaHeliKępaOksywskatoniezdobyteszańce,choć:„rumieni
siękrwiątońBałtyku,krewplamiwydmypiaszczyste”35.Wieleta-
kichtekstówzostałozapomnianych,innesąmałoznane,aprze-
cieżzawierająpotężnyładunekemocji.Przykłademniechbędzie
wierszStanisławaryszardaDobrowolskiegopodwymownymty-
tułemKrzyże,awnimopisruinWarszawy,pośródktórych„cie-
niemskrzydełpołożyłsiękrzyż”36.ichoćkrzyżewyrosłymiastu
wstęgąprzezpierś,toprzecież„jeszczewolnapodniesiesiępieśń”37.
Wspomnieniemiasta,wktórym„krzyżewyrosły,krzyżeicmentarz.
świeżeodkrwi”38brzmiałowKolędzie warszawskiej 1939 autorstwa
StanisławaBalińskiego.
WartoteżprzypomniećwierszTadeuszaHiżaowymownymty-

tuleBezimieńcom.PodobniejakHulewicziDobrowolskizwracał
wnimpoetauwagęnabezimiennemogiłyżołnierzyWrześniaoraz
32OtejpublikacjiwspominałW.Bartoszewski,op.cit.,s.272.
33AntologiapoezjiwydananakłademDepartamentuinformacjiDelegatarządunaKrajpodredakcją
StanisławySawickiej,zprzedmowąTadeuszamakowieckiego.Zawierała50tekstów;W.Bartoszewski,
op.cit.,s.302.
34m.reszczyńska-Stypińska,Ostatni list,[w:]eadem,Wiersze ocalone (z tamtych lat),Londyn1985,s.12.
35j.Giertych,Kępa Oksywska,[w:]j.Szczawiej,Imię nam Polska (antologia),Warszawa1958,s.27–28.
36S.r.Dobrowolski,Krzyże,[w:]Od Staffa do Wojaczka...,op.cit.,s.360.
37ibidem.
38W.j.Podgórski,Emigracja walczących,Warszawa2011,s.105;S.Baliński,Kolęda warszawska,[w:]
T.Skoczek,j.Załęczny,j.Gmitruk,Z kolędą przez stulecia,Warszawa2017,s.131.
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ludnościcywilnej.Wszystkich,którzyoddaliżyciewobronieojczy-
zny,walczącznajeźdźcą.ipomimoże

niktnasjużgrzebaćniebędzie, 
Ksiądznaszychimionniewspomni. 
Przetrwamywwiekówlegendzie,
Historianazwie:ogromni39.

Wwierszuprzewijająsiępojęciahonor,pamięć, legenda,
aobrońcyWarszawyporównanizostalidodzielnychwojowników
spodTermopil(„Leżymydziśpodgruzamiwarszawscytermopil-
czycy”40).Wspomnieniembohaterstwauczestnikówwalkbyłteż
wierszautorstwaStanisławaOstrowskiegozatytułowanyBez pa-
tosu.Brzmiałownimprzekonanie,żeojczyznamabyć„chlebem
powszednimdlazjadaczychleba”41.
Poezjabrzmiałajakrozkaz,nakazywałapomścićpoległych

wwalceirozstrzelanychnaulicachmiast.TowtekścieDobrowol-
skiegomocnozabrzmiałysłowanawołującedopomszczeniazbrod-
niwWawrze42.Poetaapelował:

SynowiezabitychwWawrze!
Dawnesztandarynaśmietnik!
mypoinnyidziemywawrzyn,
mypoinnąsięgniemyświetność.
(…)
jutronowązwieńczymsięsławą!43

Poeciczasuwojnyuważalizaswójpatriotycznyobowiązek
utrwalaćpamięćopoległychżołnierzach.Symbolemstałosię 
 
39T.Hiż,Bezimieńcom,„PrzeglądPruszkowski”2002,nr74,s.74.
40ibidem.
41Cyt.za:B.Wójcik,Społeczne oblicze Polski Walczącej,https://klubjagiellonski.pl/2019/04/28/spo-
leczne-oblicze-polski-walczacej/[dostęp:5.09.2019].
42Wnocyz26na27grudnia1939rokuwodweciezazabicieprzezmiejscowychprzestępców
dwóchniemieckichpodoficerówrozstrzelanotam106mężczyzn.„ZbrodniawWawrzewywarła
wWarszawie,aniebawemwogólewkrajuwstrząsającewrażeniewpływającnaupowszechnienie
świadomości,żeterrorhitlerowskidotykaludzibezrozróżnienianawinnychiniewinnychiżenikt
niejestwolnyodgroźbyutratyżycia”.W.Bartoszewski,op.cit.,s.94.
43S.r.Dobrowolski,Rozkaz dla Warszawy,[w:]Od Staffa do Wojaczka…,op.cit.,s.361–362.

https://klubjagiellonski.pl/2019/04/28/spoleczne-oblicze-polski-walczacej/
https://klubjagiellonski.pl/2019/04/28/spoleczne-oblicze-polski-walczacej/
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Westerplatte.naistronie„PolskiZbrojnej”z3wrześniazamiesz-
czonowiersz23-letniego,młodegopoety–świadkacodzienności
–jerzegoPietrkiewicza44.

Tu,wGdańsku,podmycimorzem,
oparcioWisłyhuk–
trwamy,ażbitwyzorze
padnąunaszychnóg.
Wódzdałnamrozkazstalowy,
plujemywięcśmierciwtwarz(…)

10września1939roku„KurierWarszawski”(nr250)zamieścił
napierwszejstroniesymbolicznynekrolog,któryzaczynałsię
słowami:Cześć Pamięci Bohaterów Westerplatte.informowano
wnim,żezginęliwszyscyobrońcyplacówki.Takzrodziłasięle-
gendaożołnierzachzWesterplatte.Otych,co„czwórkamiprosto
doniebaszli”45,jakpisałKonstantyildefonsGałczyńskiwPieśni 
o żołnierzach z Westerplatteopatrzonejwrękopisiedatą16wrze-
śnia.WierszpowstałpodHankiewiczami,gdziedoszeregowca
Gałczyńskiegodotarłamałoprecyzyjnainformacjaośmierciboha-
terskichobrońców.
TematbohaterskiejobronyWesterplattepodjąłTadeusz

Kończyc(AlfredGrot-Brzęczkowski)wwierszachMsza za boha-
terów i Lwy z Westerplatte,któredrukowanenałamach„Kuriera
Warszawskiego”wywoływałyszerokioddźwiękwśródczytelników.
Poetapisał:

PobohaterachzWesterplatte
Płynąrozpacznełzy...
Złożylizżyciaswegoobjatę–

44Z.Anders,Świadek codzienności – Jerzy Pietrkiewicz, „Zeszytynaukoweuniwersytetu
rzeszowskiego.Seriafilologiczna.HistoriaiLiteratury6.Tematyikonteksty”2011,z.70,s.248–259.
45K.i.Gałczyński,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte,[w:]r.matuszewski,Polska literatura współ-
czesna. Antologia do użytku szkolnego,Warszawa1975,s.27–28.Przedrukwierszaukazałsię
wkonspiracyjnymczasopiśmie„Walka”z25października1940,apotemwSłowo prawdziwe,oprac. 
W.Trościanko,j.Zagórski,wstępj.Dobraczyński,Warszawa1942(wydaniekonspiracyjne), 
s.33.informacja[za:]Wrzesień heroiczny. Antologia o polskiej wojnie 1939,oprac.S.Grabowski,
Warszawa1995,s.32.
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iuwięzieniwśmiertelnejmatni
ZahonorPolski!Podechostatni!
Bilisię,walczącjaklwy!46

Wyrażałteżgłębokieprzekonanie,żenienależyrozpaczaćnad
bohaterskąśmierciąobrońcówWesterplatte,bo„kwiatyszczęścia,
kwiatypokojuwyrosnązichświętejkrwi...”47,będążyćwiecznie
wlegendzieistanąsięwzoremdlaprzyszłychpokoleń–te„lwy
zWesterplatte”48.Całykrajspoglądananichzzachwytem,azgóry
„Bógbłogosławijunakom”49.
BohaterskimobrońcomWesterplattepoświęciłwierszZygmunt

michałowski,podkreślając,że„OblężonaWarszawaśleWammyśli
bratnie,strażnicynieugięcimorzaihonoru”50.uważał,żestolicę
inadmorskąplacówkępołączyławspólnotalosu:

WoblężonejWarszawiechwytamytewieści
oWaszymbohaterstwie,nieśmiertelnejchwale.
O,myWasrozumiemy–teżpełniboleści
iteżnaszańcachmiastatrwającywytrwale51.
(…)
WesterplattetodumnepolskieTermopile!52

Winnymtekścieodnajdujemyodwołaniedotradycjiantycznej
iprzykładjejfunkcjonowaniawpolskiejświadomości.Obrońcy
WesterplattezostaliporównanidożołnierzyLeonidasa,asłynna
fraza„Przechodniu,powiedzOjczyźnie...”maichprzywoływać
wpamięcipotomnych.

jawTermopilachnieuchylęgłowy,
wLeonidasatwarzspojrzęspokojnie,

46T.Kończyc,Msza za bohaterów,„KurierWarszawski”1939,nr252,s.3.
47ibidem.
48T.Kończyc,Lwy z Westerplatte,„KurierWarszawski”1939,nr245,s.3.
49ibidem.
50Z.michałowski,Warszawa – żołnierzom z Westerplatte,[w:]idem,O, wrześniu ów!...,Warszawa
1946,s.53.
51ibidem.
52ibidem.
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bojestemzkraju,któregosynowie
zawszeginęlizawolność.(...)53.

Wnastrojużałobypowstał–nawiązującydotegowątku–wiersz
uczestnikaobronyWarszawy–poetymarianaKubickiego54:

Obywatele
Kobiety
Dzieci
Sercazamienićwkamieńispiż
ręcewyprężyć.Głowydogóry!
niemasłabościwnikimdziś!
TrzebaumieraćjakWesterplatte!55 

ObrońcyWesterplattebyli„poprzezmocużytychsymboli
odpoczątkuutożsamianizezbiorowymuosobieniemżołnierskie-
goprzeznaczenia,którekażeimwytrwaćdosamegokońcaipo-
święcićżyciezaOjczyznę”56.Poezjapisananagorącoipublikowa-
nanałamachprasyszybkowspółtworzyłamitWesterplatte,aten
przerodziłsięzczasemwpowszechnąwspołeczeństwiepolskim
patriotycznąlegendę57.
Tekstypisanenagorącow1939roku,apóźniejref leksyjnie

w1940inastępnychlatachtrafiłym.in.dotomikupodwymow-
nymtytułemWiatr wolności,któryzostałwydanyw1942roku. 
Wewstępiepodkreślono,żetworzylijeludziePolskiWalczącej. 
niemawnichzwątpieniaanisłabości,niemabezsilnejskargi
nalos.jestnatomiasttęsknotazawolnością,nienawiśćdowroga

53 Westerplatte,[w:]j.Szczawiej,Poezja Polski Walczącej 1939–1945,Warszawa1974,s.566–567.Oich
bohaterstwiepisałowielupoetów,m.in.m.Kuźmińska,Obrońcy Westerplatte,[w:]Krwią pisane,
Warszawa1948,s.9.
54marianKubicki(1908–1972)byłKomendantemPlacuprzyul.WareckiejwrobotniczejBrygadzie
ObronyWarszawy.
55 „robotnik”1939,nr250,s.3.
56K.Zajączkowski,Westerplatte. Mechanizmy kształtowania się i funkcjonowania miejsca pamięci 
w latach 1945–1989,pracadoktorska,Katowice2013,s.162,http://www.sbc.org.pl/Content/96273/
doktorat3357.pdf[dostęp:14.09.2019].
57Szerzejnatentemat:ł.męczykowski,Westerplatte w wrześniowej prasie https://tytus.edu.
pl/2019/09/01/westerplatte-we-wrzesniowej-prasie-jak-kreowano-patriotycznego-fake-newsa/[do-
stęp:14.09.2019].

http://www.sbc.org.pl/Content/96273/doktorat3357.pdf
http://www.sbc.org.pl/Content/96273/doktorat3357.pdf
https://tytus.edu.pl/2019/09/01/westerplatte-we-wrzesniowej-prasie-jak-kreowano-patriotycznego-fake-newsa/
https://tytus.edu.pl/2019/09/01/westerplatte-we-wrzesniowej-prasie-jak-kreowano-patriotycznego-fake-newsa/
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iżądzaodwetuzazniewolenienarodu.Tytułowywiatrwolności
miałnieśćotuchęidodawaćsił58.
Tooczywiścietylkowybraneprzykłady,takichwierszyznajdzie-

mywielewantologiachitomikachpoezji.Widniejąpodnimiznane
powszechnienazwiska,alesąitakie,októrychmałoktodziśpa-
mięta.Wkształtowaniuocenywydarzeńikreowaniupamięciobo-
haterachWrześniapoezjaodegrałarolętrudnądoprzecenienia. 
Bo–jakpisałjeszczeprzedwybuchemwojnyWładysławBroniew-
ski–poetato„ogniomistrziserc,isłów”59.itowłaśniesłowonapi-
sane,apotemprzekazywanewformienielegalnych,powielanych
wkonspiracyjnychwarunkachulotekwpływałonapostawyspołe-
czeństwapolskiegopodczaswojnyiokupacji.Stałasięwięcpoezja
zbrojnymorężemwwalcezwrogiem,literackimpamiętnikiemcza-
suwojnyiokupacji,kronikarskimzapisemmyśliiuczućtamtego
pokolenia.Wierszepowstającewtrakcietrwaniawalkiznaczyły
częstowięcejniżgranaty.Przekazywanesobieprzezczytelników
prasy,apotemkonspiracyjnychantologiipoezjistawałysię–cytu-
jącjanaSzczawieja–„komunikatemfrontowymlubzawołaniem
walki”60.Poezjabyłaformąoddaniahołdubohateromtamtych
chwil,alewyrażałateżgrozę,wszechobecnepoczuciezagrożenia,
bo–jakpisałmieczysławjastrun:

Olbrzymiekołoucieczkiobracałosięwciążdookołasłońca
Trzeszczałowcieniachpostoju61.

StałysięfaktemsłowaHenrykaLukreca,którywartykulePiszcie 
kroniki w ogniu! nałamach„robotnika”przekonywał:

Wszystko,codziejesięwStolicy,jestniezwykłością,jestponadmiarę
ludzką:zarównomartyrologiaWarszawy,jakijejniezłomność,zarówno

58 Wiatr wolności,Warszawa1942,s.6.
59W.Broniewski,Bagnet na broń,[w:]B.Kryda,op.cit.,s.282;idem,Bagnet na broń!,„Czarno
naBiałem”1939,nr15,s.1.
60Cyt.za:S.Grabowski,Wstęp[w:]idem,Wrzesień heroiczny. Antologia Poezji o Polskiej Wojnie 
1939,Warszawa1995,s.7.
61m.jastrun,Wspomnienie,„noweWidnokręgi”1941,nr1,s.22.
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hartducha,jakipoczucieobowiązkuiodwagamoralna.miastoocieka
krwią,płonieiżarzysięzłowrogo,dygocze(…),amimotorośniewwiel-
kość,wwolęmocyiwswoimdostojeństwiewznosisięponadglobziem-
ski,widzialnadlacałegomyślącegoiczującegoświata.

Wszyscywiemy,żewprzyszłościWarszawastaniesięprzeolbrzymim
źródłemnatchnieniadlamistrzówsłowa,dźwięku,pędzlaidłuta62.

Wrzesień1939rokustałsię„ważnączęściąwspółczesnejwy-
obraźnispołecznej”63.Bohaterscyobrońcyz1939rokuprzetrwali
„wwiekówlegendzie”64,takjakpisałTadeuszGajcy:

Wierzyłeś:słowiczympieniemwierszypopłyniesławahardaiwzejdzie
wbarwnychtęczach,obudzisięwmitach65.

62H.Lukrec,Piszcie kroniki w ogniu!,„robotnik”1939,nr264;cyt.za:A.K.Kunert,op.cit.,s.216.
63L.moczuski,op.cit.,s.7.
64T.Hiż,op.cit.
65T.Gajcy,op.cit.,s.659.
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słowa kluczowe
prasawarszawska,Wrzesień1939,iiwojnaświatowa

streszczenie
Subiektywnyprzeglądzawartościprasywarszawskiejzokresupoprzedzają-
cegowybuchwojnypozwalanastwierdzenie,żewperiodykachdominowały
kwestiewielkiejpolityki.Dziennikarzedostrzegalirosnącezkażdąchwiląna-
pięciewstosunkachmiędzynarodowychiostrzegaliprzezzagrożeniemwojną.
Zdrugiejstronypojawiałysięgłosy,żeniemcyniezaatakująPolski,ajeślinawet 
–tozakończeniekonfliktubędziekwestiąchwili.Lato1939r.minęłowprasie
podznakiemobchodówrocznicorazDnimorza.KwestieobecnościPolskinad
Bałtykiemdominowaływcytowanymprzemówieniuprezydentamościckiego.
Sporouwagipoświęcanoteżsprawomżyciacodziennego,zajmowanosięrozwo-
jemmotoryzacji,życiemkulturalnym.Podkoniecsierpniazaczętopisaćomo-
bilizacjiorazzbiórcenafunduszObronynarodowej.Prezentowanenałamach
prasypoglądynaposzczególnetematybyłyzwiązanezcharakterempismorazich
orientacjąpolityczną.niezależnieodtegolekturaprasywarszawskiejdostarcza
ciekawychmateriałównatematsytuacjipolitycznejweuropie,zaśzdecydowanie
mniejwiadomościodnajdujemywniejnatematwydarzeńlokalnych.

Prasa warszawska 
W OBliczU WOJNy
refleksje z lektury 

rOmUald mOraWski
Warszawa
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Warszawaprzedwojnąbyłajednymzwiększychośrodkówwy-
dawniczychwPolsce.ukazywałosięwniejponad30%całejprasy,
zarównocodziennej,jakitygodniowej,zróżnicowanejpolitycznie
inarodowościowo,atakżeśrodowiskowo.Byłaprasainformacyj-
na,fachowa,religijna,społeczno-kulturalnailiteracka,filmowa,
naukowa,sportowa,satyryczna,ludowa,atakżemagazynyilu-
strowane.Stosunkowodużailośćinteligencjiczygeneralnieosób
zukończonąszkołąpowszechnączyniłyzWarszawychłonnyośro-
dekczytelniczy.jednorazowynakładprasywarszawskiejwyno-
siłparęsettysięcy,aposzczególnetytułyodkilkunastudoponad 
100tys.okresowo.Doczasopismodużymnakładzie(około60tys.
egzemplarzy)zaliczałasięsatyryczna„mucha”1.
Prasawarszawskaniemiałacharakterulokalnego,sprawymiej-

scowezajmowaływniejdwie,trzyostatniestrony(naosiem).
Wtygodnikachbyłyonejeszczemniejwidoczneibardziejogól-
ne.Dominowaławielkapolityka,dziejącasięnacałymświecie.
Czytelnikprasymógłbardzołatwoposiąśćwiedzędotyczącąpoli-
tykimocarstw,historiiigeografiipolitycznej.
Latem1939rokuartykułyprasycodziennejbyływzasadzie

doniesieniamizfrontów:wojnynaDalekimWschodziezudzia-
łemjaponii,ChiniZwiązkuradzieckiegoorazwojnynerwów
zniemcami.Każdynumermiałtakicharakter.Wiadomościnie-
wojennelubniedotyczącezagrożeniazestronyniemiecznajdo-
wałysięnadwóch,trzechostatnichstronachwydania,pomiędzy
ogłoszeniamidrobnymi,reklamami,repertuaremkiniteatrów.
Opiniapublicznaoscylowaławokółpoglądów:wojnajestnieunik-
nionaiwojnyniebędzie,awszystkotocosiędzieje,totylkowojna
nerwów.Trudnoolepszyprzykładnapotwierdzenietejtezyniż
komentarz„KurieraWarszawskiego”z31sierpnia,kiedymobilizacja
powszechnabyławpełnymtoku,rozplakatowanezostałyobwiesz-
czeniaowprowadzeniudziałańobronnych.Poniżejtegooświadcze-
nia,międzyinformacjamioprzygotowaniachdowojnywewszyst-
kichpaństwacheuropejskich,znalazłsiętekst:

1 j.łojek,j.myśliński,W.Władyka,Dzieje prasy polskiej,Warszawa1988,s.93in.



29PrASAWArSZAWSKAWOBLiCZuWOjny

(...)Zważywszy,żeugranicrzeczypospolitejstoi2mlnnajlepszego
żołnierzanaświecie,żezatąarmiąstoiwielkiidumnynaród,podczas
gdywniemczechnastrojepanicznezaczynającorazbardziejprzybie-
raćnastrojekatastrofalne,propozycjaHitlerawydajesiętakgroteskowa, 
żemogłabysięzrodzićwmózgachanalfabetówpolitycznych.(…)Zresztą
wrazzfrancją,Polską,Turcją,mocarstwapokojoweprzedstawiajątaknie-
zwyciężonąpotęgę,żetrudnoprzypuścićchoćbynachwilę,żeizolowane
niemcyważąsięjąwyzwać.Pozostajeimwięcalternatywazrezygnowania
zobłąkanychplanówpodbojueuropy,alboteżwojnaipogrom,wobec
którego[pogrom]wojny30-letniejbyłsielanką2.

Zupływemczasuzmieniałsiętonwypowiedzi.możnawnich
odnaleźćinformacjeoniemczech,pretensjachniemieckich,so-
jusznikachPolski,postawieZwiązkuradzieckiego,oceniepolityki
Zachoduwobecniemiecipolskiejgotowościdoobrony.Osobne
miejscezajmowałGdańsk.
Znacznaczęśćpublikacjiprasowychpowstawaławreakcji

naenuncjacjepolityczneiartykułyprasyzagranicznej,dotyczące
wymienionychkwestii.Artykułynatetematyznaleźćmożnawca-
łejprasiezarównocodziennej,jakitygodniowej.Prasacodzien-
nareagowałanatychmiast,tygodniowakomentowaławydarzenia
zopóźnieniem,większymnamysłemiwiększymrozeznaniem.
nieznaczyto,żeocenabyłazawszetrafna.Wśródlicznychko-
mentarzydotyczącychprzyszłościświata,europyiPolskizwra-
cająuwagęopublikowanew„Tygodnikuilustrowanym”,„myśli
narodowej”isatyrycznympiśmie„mucha”.januszKowalczuk3 
piszącopakcieribbentrop–mołotowiupadkurokowańangiel-
sko-francusko-radzieckichuznał,żezpolskiegopunktuwidze-
nianicstrasznegosięniestało.Polskanażadnąpomocradziec-
kąwkonflikciezniemcaminieliczyłainawetjejniechciała,zaś
paktzawartyprzezZSrruznałzadowódnato,iżmająckłopoty
naDalekimWschodzieZSrrwycofujesięzodgrywaniaaktywnej
roliweuropie.uważał,żesampaktprzysporzyniemcomkłopo-
tówwewnętrznychinieporozumieńzsojusznikami.Komentarz 
 
2„KurierWarszawski”1939,nr240.
3„Tygodnikilustrowany”1939,nr35.
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tenzostałwydrukowanywczasie,kiedyjedenzoddziałówstojącej
nadgranicąpolskąarmiiniemieckiejzaatakowałterytoriumpolskie
naPrzełęczyjabłonkowskiej,amobilizacjaniejawnabyławpełnym
toku.Trudnooprzećsięwrażeniu,iżswojewyobrażeniaorzeczy-
wistościautorkomentarzabrałzarzeczywistość.
Opiniatabyłatymbardziejdziwna,iżtydzieńwcześniejjejau-

torpisał,żestanowiskopolskiewsprawieGdańskaiPomorzajest
ratunkiemdlamałychpaństw,któreniechybniezostałybyopa-
nowaneprzezniemcyiprzytaczałwypowiedźjosefaGoebbelsa,
iż„wszystkiegraniceweuropieWschodniej,wytyczonewepo-
ceWersalumusząulecrewizji,jeśliweuropiemazapanować 
trwałypokój”4.
Półtoramiesiącawcześniej,komentator„myślinarodowej”5,

omawiająckonfliktypolityczneidążeniagłównychpaństw–mo-
carstwwnimuczestniczącychzauważył,żesądwaportymorskie,
wokółktórychogniskujesiękonflikt,tojestGdańskidalekow-
schodniTien-Tsinorazkilkapaństw,którychdążeniaprowadzą
dowybuchuwojnyozasięguświatowym.Tepaństwato:rosja
dążącadowojnyichcącauprzedzićrealizacjęgroźbęzestrony
niemieciwłaśnieniemcychcącezawszelkącenęposzerzyćswo-
jąprzestrzeńżyciową,dlaktórejgranicąniejestaniliniaWarty,
aniWisły,aniBugu,aninawetwschodniagranicaPolskiistądich
konfliktzrosjąjestnieunikniony.KolejnekrajetoWłochyprowa-
dzącepolitykęwymierzonąprzeciwkoAngliiifrancjiorazjaponia,
którejambicjeimperialnenaruszająinteresydominiumbrytyjskie-
goiktórauważa,iżStanyZjednoczonezagrażająjejaspiracjom.
PrzyczymniemcyjaponiaiWłochysąpołączonesojuszami.ich
przeciwnikamibyłyAngliaifrancjaniemającepretensjiterytorial-
nychweuropieaniwkoloniach.Tworzytowęzełgordyjskidający
sięrozwiązaćjedyniemieczem,jakpodajetradycja.Przenikliwość
prognozyprzyszłejwojnyświatowejbudzipodziw.
rysunkowykomentarz„muchy”,uprzedzającypodpisanie

pakturibbentrop–mołotowprzedstawiaHitlerairibbentropa
4„Tygodnikilustrowany”1939,nr34.
5„myślnarodowa”1939,nr28.
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stojącychprzedkonturowąmapąeuropyzzaznaczonymiWarszawą
imoskwą,towarzyszyimtekst:„Pamiętajführerze,abytedwani-
gdyzsobąsięniezeszły”6.
niejakouzupełnieniemdoschematycznegoszkicuprzebiegu

konfliktuświatowegobyłaprezentacjasytuacjiPolskiijejdążeń.
„myślnarodowa” uważała,żewojnazniemcamimusizakończyćsię
przyłączeniemGórnegośląskaiPrusWschodnich,aPolskapowin-
nastaćsięsilnympaństwemnarodowym.natomiastplanystworze-
niapolskiegoimperiummiędzymorzazostałyuznanezamrzonki
niemającepodstawekonomicznych,historycznienieuzasadnione,
atylkodrażniącesąsiadów.Przestrzeganorównieżprzedwizjąła-
twejwojny.Koniecznamiałabyćkonsolidacjasiłcałegonarodu
ipaństwa,tymbardziejpotrzebna,iżmniejszościnarodowe,takie
jakŻydziiukraińcysąniechętnieusposobionedopaństwapolskie-
go,amniejszośćniemieckajestwręczwroga7.
Wnumerze „myślinarodowej”z6sierpnia,wartykule

StanisławaKozickiegoStrachy na Lachy8,zostałaomówionanie-
mieckapolitykaszantażuorazangielskichifrancuskichustępstw,
któredałyniemcomnietylkomożliwośćpraktycznegounicestwie-
niatraktatuwersalskiego,aletakżenabytkiterytorialne.
Czerwiec,lipiecisierpieńobfitowaływroczniceiświęta.

WczerwcuobchodzonoDnimorza,wlipcuDzieńniepodległości
StanówZjednoczonych,rocznicębitwypodGrunwaldem,wsierp-
niurocznicęczynunarodowego,czyliwymarszuiKompanii
KadrowejzOleandrówdoKielcirocznicębitwywarszawskiej.
Byłytookazjedouroczystychoświadczeń,deklaracji,prezentacji
iprzedstawianiastanowiskaPolski.miałotomiejsceprzyoka-
zjiDnimorza,rocznic6i15sierpnia.Wystąpienieprezydenta
mościckiegowGdyni9byłozdecydowanympodkreśleniemniezby-
walnychprawPolskidoGdańska,copoparłocałespołeczeństwo
bezwyjątkuibezwzględunasympatiepolityczne,acoznalazło
uznaniewpaństwachzachodnichiwspołeczeństwachtychpaństw.
6„mucha”1939,nr33.
7„myślnarodowa”1939,nr29.
8„myślnarodowa”1939,nr35.
9„robotnik”1939,nr181.
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natomiastdwiepozostałeroczniceukazałyrozdźwiękwopiniach
krajowych.Dlaobozupiłsudczykowskiegoważnebyłyzasługi, 
dlasocjalistówważnebyłyideały,jakimisiękierowaliuczestnicy
tamtychwydarzeń.Wszyscyjednakuznawaliichważność.Przyob-
chodachpodkreślanoprzedewszystkimrolępolskiejarmiiorazjej
zdolnośćdoobronyniepodległościisuwerennościPolski.
PrzemówienieprezydentamościckiegowGdynizokazjiDni

morzabyłoostrzeżeniemHitleraipodkreśleniem,żejeśliniewy-
rzekniesięonswojejpolitykitowywoławojnę,któramusiskończyć
sięruinąniemiec.Takiesamoostrzeżenieznalazłosięwprzemó-
wieniuHalifaxa,ministrasprawazagranicznychWielkiejBrytanii
ipremierafrancjiDaladiera.Zostałyoneuzupełnioneinformacją,
iżAmerykaniebędzieneutralnawobecawanturniczejpolityki
państwtotalnych.Wnumerzenastępnym„robotnika”pojawiłsię
artykułozbrojeniusięGdańska,któryzostałpodsumowanysło-
wami:„(...)niktwPolsceniechcewojnyzniemcami,alezdrugiej
stronytradycjaGrunwaldujestunaswciążżywaijeślibędziemy
zmuszenitotradycjętępotrafimyodświeżyć”10.natomiastAdam
PróchnikwartykuleCo z Gdańskiem. Nasze morze napisał„bezdo-
stępudomorzaPolskaniebędziesuwerenna”11.
Wtymżenumerze,wramachprzygotowańdodziałańwojen-

nychizapewnienieludnościdostatecznejliczbyschronówprze-
ciwlotniczychigazowych,zapowiedzianoprzeglądwszystkichbu-
dynkówokubaturzeponad2500m3,wceluustaleniamożliwości
urządzeniaschronóworazzakresuniezbędnychpracadaptacyj-
nych.jednocześniewydanezostałyzarządzeniaotym,copowinno
znaleźćsięwschronieiktozatoodpowiada.informowanooszko-
leniachdlaczłonkówOPL,atakżeoszkoleniachikursachsanitar-
nychorazwzywanodokopaniarowówiokopówprzeciwlotniczych.
„robotnik”pisałotymnastępująco:

Ludnośćstolicypodobniejakludnośćcałegokraju,pośpieszyłatłum-
niedowyznaczonychpunktównaterenieWarszawy,gdzieprzystąpiono 
odwczesnychgodzinrannychdokopaniarowówprzeciwlotniczych. 

10„robotnik”1939,nr182.
11ibidem.
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Wakcjitejbraliudziałprzedstawicielewszystkichwarstwspołeczeń-
stwa,reprezentowanebyłyrównieżwszystkiezawody.

Ogodzinie15-tejwgmachuministeriumkomunikacjizebralisięwszy-
scywyżsiurzędnicyifunkcjonariuszetegoresortuzministremulrychem
ipodsekretarzamistanuudalisięwszyscydosąsiadującegozgmachem
ministeriuminstytutuChemii,gdzienaterenieskwerupracowanodogo-
dziny18.3012.

Żartobliwykomentarz„muchy”przedstawiałmężczyznęzto-
porkiemwrękuinocnikiemnagłowieorazkobietęzeszpadlem
wrękuimiednicąnagłowie.Wpodpisiezacytowanybyłfragment
zwykładudlakomendantówdomów:„(…)Posterunkiprzeciwpo-
żarowewinnybyćwzasadziewyposażonewhełmy;wraziebraku
hełmówmogąbyćużytejakonakryciegłowymetalowenaczynia”13.
Kopanierowówprzeciwlotniczychtrwałoażdokońcasierpnia

iopróczpracującychochotniczo,braliwnimudziałbezrobotni
zatrudnieniprzyrobotachpublicznych,takichjakbudowawałów
przeciwpowodziowychczyrobotydrogowe.„KurierWarszawski”
informował,żedodnia30sierpniawykopano25kmrowów,awbu-
dowieznajdowałosię30kilometrów.Poczuciewspółodpowiedzial-
nościzabezpieczeństwobyłotakduże,żenawetci,którzyzroz-
maitychpowodówniemoglibraćwtychpracachudziałuwpłacali
datkinafunduszObronynarodowej.Publikowanebyłydługiewy-
kazyosóbwpłacającychpieniądze,względnieofiarowującychpre-
cjoza.Do30sierpniaczytelnicyjednejtylkogazetywpłaciliponad
200tysięcyzłotych.
świętanarodoweStanówZjednoczonychifrancjibyłyokazją

doprzedstawieniaichpotęgi,odstraszającejewentualnegoagreso-
ra.Zwłaszcza,że„robotnik”z4lipcapodałinformację,iżmini-
sterBonnetoficjalnieuprzedziłambasadoraniemiec,żefrancja
niebędzietolerowaćzamachunaGdańskiwypełniobowiązkiso-
jusznika.TegodniazakończyłysięDnimorza,którebyłyobcho-
dzonewcałejPolsce.naPomorzuzorganizowanyzostałwyścig
kolarski,któregoostatnietapzToruniadoGdyniliczył225kilo-
metrów,zwycięzcaprzejechałgowprawie8godzin,oraz2biegi
12ibidem.
13„mucha”1939,nr31.
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rozstawnewzdłużgranicygdańskiejiwzdłużgranicyzniemcami.
Dystanswynosiłprawie 500 kilometrów,awzięłownich
udziałokoło11000zawodników.Każdymiałdoprzebiegnięcia 
od100do200metrów.
Zorganizowanezostałytakżemiędzynarodowemistrzostwa

PolskiwtenisieorazTargiPółnocnewGdyni.Wszystkotomiało
jednoznacznywydźwięk,żeodGdańskaiPomorzaPolskanieod-
stąpi.WWarszawieDnimorzałączyłysięzmanifestacjami,akade-
miamiizabawamiludowymi14.
rocznicaGrunwalduprzeszławzasadziebezwiększegoecha.

„Tygodnikilustrowany”napierwszejstronieumieściłreprodukcję
Bitwy pod GrunwaldemjanamatejkiiartykułKrzysztofamścisław-
skiegoostosunkachpolsko-krzyżackichwokresiepoprzedzającym
wojnę.Zawierałonliczneodniesieniadowydarzeńaktualnych15.
Satyryczna„mucha”wokolicznościowymwierszu,bliskimpato-
sowiwzywała,abyspadkobiercomKrzyżakówsprawićGrunwald
nowy.Wjakimśstopniunawiązywaładobitwywystawamalar-
stwabatalistycznegozobrazemBitwa pod GrunwaldemWojciecha 
Gersona.ukazałatakżesięw„Tygodnikuilustrowanym”pochlebna
recenzjazwystawieniaGrażynynazamkuwDziałdowie,wzwiązku
zuroczystościamigrunwaldzkimi.Byłotoprzedsięwzięcielokalne,
zorganizowaneprzezuczestnikówkursuteatralnego,wreżyserii
iinscenizacjiBronisławanyczazKuratoriumOkręguSzkolne-
goWarszawskiegoiwopracowaniumuzycznymj.Kolasińskiego.
WwystawienieGrażynyzaangażowanabyłacałaspołecznośćDział-
dowaiLidzbarka.
WsierpniuprzypadałarocznicawymarszuiKompaniiKadrowej

zOleandrówdoKielc.Obchodyurządzonowcałymkraju,główne
uroczystościzorganizowanowKrakowie.
Byłatookazjadoprezentowaniazdecydowaniaisiły.Okolicz-

nościoweprzemówieniawygłosilimarszałekedwardrydz-śmigły
igen.KazimierzSosnkowski.nagłośnionezostałotylkowystąpie-
nierydza-śmigłego16.Opróczprezentacjipolskiejarmiizdolnej
14„robotnik”1939,nr181.
15„Tygodnikilustrowany”1939,nr30.
16„Tygodnikilustrowany”1939,nr33.
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doodparciaagresji,przypominanotakżejejzasługi.Przytejoka-
zji„robotnik”napisał,żeci,którzywalczylioPolskęw1914i1920
rokukierowalisięideałami,anieliczeniemnazasługi17.Obchody
uroczystościDniaCzynuniepodległościowegoiświętaWojskaPol-
skiegobyłyrelacjonowaneprzezprasęiradio.Wradiuod14sierp-
niazaczętonadaćcykl14audycjizserii„Sławaimiecz”owielkich
wodzachipostaciachzasłużonychdlaPolski.Byłyonewspólnym
dziełemhistorykówiliteratów.jakopierwsza,14sierpniazostała
nadanaaudycjaprof.jana.Dąbrowskiegozuniwersytetujagielloń-
skiegopt.Jak to w 1914 roku było.Zyskałaonabardzopochlebne
recenzje.
Kultowiwojskasprzyjałynietylkodefilady,publikacjerepor-

tażoweopatrzonefotografiami,aletakżenagłaśnianiewypo-
wiedziznanychikompetentnychosobistości,jakbrytyjskiego 
gen.ironsaide’a18,którywsierpniu1939rokuodwiedziłWarszawę,
czywypowiedźmarszałkarydza-śmigłegootym,żewalczyćbę-
dziemynawetbezpomocy19,atakżekrótkawzmiankaprzedru-
kowanazprasyniemieckiejosilepolskiejarmii20.niejakoczęścią
kultuwojskabyłtworzonykultrydza-śmigłego,jakonastępcy
marszałkaPiłsudskiego.Wsposóbniemalhagiograficznyrydza-
-śmigłegoprzedstawiłasatyryczna„mucha”wnumerzez1wrze-
śnia1939roku.Anonimowy,sześciozwrotkowywierszkończysię
następująco:

ObronnejPolskisternikuniewodzu,
inajgodniejszyzobecnychhetmanów.
niechCisięszczęści!Przeżyjsennajawie!
ZadławTeutona.Zdejmzojczyznytroski!

17„robotnik”1939,nr216.
18„Tygodnikilustrowany”1939,nr,;stronatytułowa,podpispodfotografiąprzedstawiającąprezydenta
mościckiego,marszałkarydza-śmigłegoigen.ironside’a:„nieomyliłemsięwswychprzewidywa-
niachdotyczącychtego,cowPolscezobaczępowieloletniejnieobecności,toteżkorzystamzoka-
zji,żebypogratulowaćWojskuPolskiemuijegoWodzowidoskonałegowyszkoleniaiorganizacji,
aprzedewszystkimpatriotycznegoduchaigotowościdowykonaniaobowiązku,którewprostrzucają
sięwoczynawszystkichszczeblachhierarchiiwojskowej”.
19„morzeiKolonie”1939,nr8.Wywiade.rydza-śmigłegodlaamerykańskiejdziennikarkimary
HeatonVorce.
20„PolskaZbrojna”1939,nr171.Przedrukartykułuzniemieckiej„militaerwochenblatt”owysokich
walorachbojowychpolskiejarmii.
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niechCisięszczęści,jaciębłogosławię!
ZmarływelsterzejózefPoniatowski21.

AutoremtegowierszabyłnajprawdopodobniejWładysław
Buchner(nerbuch),redaktor„muchy”.
Wprasiefachowejwojskoprzedstawianebyłojakosiłazdol-

naodeprzećagresora.fotoreportażeprezentowałypolskąarmię,
wtymbrońpancerną,samoloty,atakżeokrętymarynarkiwojennej.
Artykułytetrafiałybezpośrednioniemalwyłącznedoprenumera-
torówiczytelników,agronotobyłostosunkowonieliczne.jednak
ibeztegoopiniapublicznawsposóbczęstonieuświadomionypo-
dzielałatenpunktwidzenia.
uczestnicypowstańśląskich,wielkopolskiego,suwalskiego,walk

oLwów,członkowieLegionówPiłsudskiego,hallerczycy,żołnierze
wojny1920rokumielipookoło40−50lat,atradycjapowstania
styczniowegobyłajeszczebardzożywa.Dlanichsprawaniepodle-
głegobytuPolski,jejintegralnośćisuwerennośćbyłazagadnieniem
bardzoważnym.
PowszechnieuczestniczonowzbiórkachnafunduszObrony

narodowejifunduszObronymorzaorazobronypowietrznej22,
oczyminformowałaprasacodziennaitygodniowa.Publikowano
teżzaproszeniaikoncerty,zktórychdochódbyłprzeznaczony
nadozbrojeniearmii.Kwestieobronnościpopularyzowałyliczne
fotoreportażezżyciawojska.
Przekonaniu,żeewentualna,alecorazbardziejrealnawojna

zniemcamimożebyćtylkozwycięska,sprzyjałytakżeinformacje
oarmiachangielskiejifrancuskiejgotowychwkażdejchwiliwy-
pełnićswojesojuszniczezobowiązania.Opiniapubliczna,oczym
jużwspomniano,oscylowaławokółdwóchtez:pierwszej−wojna
będzienieuchronnieidrugiej−wszystkoto,cosiędziejetotylko
wojnanerwów,niemcynieodważąsięzaatakowaćPolskiwiedząc,
żenieuchronniedoprowadzitodokonfliktuzbrojnegozjejsojusz-
nikami,zwycięskimiwpoprzedniejwojnie.mimotegoapelowano
21„mucha”1939,nr36.
22„KurierWarszawski”1939,nr179,wydanieporanne,s.9;„PolskaZbrojna”1939,nr20;„Tygodnik
ilustrowany”1939,nr30.relacjazwieczoruwTeatrzeWielkim,6lipca.uświetniającagogenerało-
waOrlicz-DreszerowapowystępiewWarszawieudałasięnastępniezkoncertaminafOndouSA.
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ootaczanieopiekąrodzinpowołanychdowojska,abyżołnierze
mieliświadomośćbezpieczeństwaswoichbliskich.
Wczasopiśmie„robotnik”z6lipcaznalazłosięomówieniear-

tykułuz„DailyHerald”icytat„(...)niktniemożewątpićwto,że
Gdańskbyłbytylkokrokiemnaprzódwpolitycepanowanianiemiec
nadinnymi(...).niesposóbwskazaćnajakiekolwiekkorzyścigo-
spodarcze,jakiemogłybywypłynąćdlaGdańskazcałkowitejunii
Gdańskazrzeszą.Przecięciezwiązkuzhandlempolskimstanowi-
łobydlaGdańskabolesnyciosgospodarczy,poktórymczekałaby 
gotylkonędznawegetacja”23.
KilkaartykułówdotyczyłohistorycznychprawPolskidoGdańska

iPomorza.WypowiedzinatematGdańskabyłyróżnorodne,czę-
stomiałycharakterkrótkich,bardzolapidarnychprzekazów,nie-
malreklamowych,przedstawiającychgórnikaiokrętywojenne
zteksteminformującymi,żeGdyniaiGdańsksąpłucamiśląska.
Wartykułachnałamach„robotnika”,„PolskiZbrojnej”,„myśli
narodowej”,„Tygodnikailustrowanego”,„KurieraWarszawskiego”,
„DzieńDobry”znajdujemysolidneopracowaniaozwiązkacheko-
nomicznychGdańskazPolską,opolskichzałożycielachGdańska,
ośladachpolskichwGdańskuzacieranychprzezniemcówiżyczli-
wejreakcjispołeczeństwalitewskiegonapolskiestanowiskowobec
niemieckichżądańterytorialnychodnośnieGdańskaiPomorza.
Sympatialitewskamiałazwiązekzzajęciemprzezniemców
Kłajpedypółrokuwcześniej.„mucha”sprawomGdańskapoświe-
ciłakilkasatyrycznychrysunków,któremimoswejlapidarności 
sąbardzowymowne.
Wnumerze„muchy”z25maja,nastronietytułowejzostał

umieszczonyrysunekczłowiekaodpiłowującegooddrzewagałąź,
naktórejsiedziipodpis:„Gdańsk:Dopierowtedybędziepowo-
dziłomisiędobrzejakodetnęsięodpolskiegodrzewa”24,awnu-
merzeczerwcowymilustracjeprzedstawiającąpolskiegowartow-
nikazpsemipejczemwrękunatlepędzącejwoddalisforypsów.
rysunekopatrzonyjestpodpisem:„Polska–Tampędząnapomoc
zrzeszytwoikoledzyzrasynordyckiej.ionimogąotrzymaćswoją
23„robotnik”1939,nr186.
24„mucha”1939,nr22.
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porcję”25.Wnumerzez21lipcanastroniepierwszejpodtytułem
Wermacht gdańskiznajdujesięrysunekwazywypełnionejpły-
nem.Obokniejstoiżołnierzpolskizsikawkąimówidostojących 
podrugiejstroniepostaciwmundurachniemieckich,zktórychjed-
natrzymazapalonylont:„Przeczzogniem,bozacznęlać”26.
Wlipcu„KurierWarszawski” przypomniałsytuację500polskich

studentówPolitechnikiGdańskiej,którzyodrokubyliobiektem
szykaninapaścistudentówniemieckichiasystentów.Polegało
tonaniszczeniupracdyplomowych,pomocynaukowychiręko-
czynach,couchodziimcałkowiciebezkarnie,podobniejakwybija-
niewitrażywkościelekatolickimibudynkuplebanii27.Wostatnim
tygodniusierpniapojawiłysięinformacjeomorderstwachdoko-
nywanychnaPolakachgdańszczanach,aresztowaniach,napadach,
działalnościbojówek,konfiskatachprasypolskiejitp.Wpodobnym
toniepisanoteżoinnychrejonachnadgranicznychioPolakach
mieszkającychnatereniepaństwaniemieckiego.
Dopierowsierpniutonprasyzaczynasięzmieniać.W„myśli

narodowej”pojawiłsięartykułopsychopatycznychcechach
Hitleraiwładzniemieckich,aichdziałaniazostałynazwanepo-
litykąbankrutów28.Satyryczna„mucha”29opublikowałarysu-
nekopróżnianegonocnika,zpodpisem„Honorniemiecki”,in-
formującrównież,żeHitlerdlategojestbezbożnikiem,bosam
uważasięzabogaimodlisiędosiebie,anapytaniecosłychać
wniemczechodpowiada:„−uczciwośćwygnana,cnotasięskryła,
sprawiedliwośćsiedziwkącie,miłośćzeszłanazłedrogi,dobroć
rozchorowałasię,prawdapokutujewulu,sumienieposzłopod 
mieczkatowski.
−Więccopozostało?
−HitlerijegoMein Kampf”30.
Omawianotakżeniemieckieplanyagresji,wszelkiepróbyzmia-

nygranicorazpodporządkowaniaPolskiniemcom.W„robotniku”
25„mucha”1939,nr24.
26„mucha”1939,nr30.
27„KurierWarszawski”1939,nr179,wydaniewieczorne.
28„myślnarodowa”1939,nr33.
29„mucha”1939,nr36.
30ibidem.
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z10lipcawartykuleSłowa, którym nikt nie wierzy,znalazłysięwy-
powiedzidr.Leya–kierownikaorganizacjipartiinarodowo-socja-
listycznej,„(...)wolnośćnaroduniemieckiegoniezostałajeszcze
osiągnięta,gdyżrzeszaposiadazamałoziemiizamałochleba”31.
nałamachtegopismaz15sierpniaopublikowanezostaływytycz-
newschodniejpolitykiniemiecwobecPolski,wygłoszonepoufnie
nakonferencjiwojskowychisłowaprzemysłowcówTrzeciejrzeszy,
ujawnioneprzezprasęangielską.ZgodnieznimiPolskamiałaby
staćsiętrzemaprowincjamipółautonomicznymiiskierowanazo-
staćprzeciwrosji,azamiastGdańskaiPomorzapowinnaotrzymać
jakiśskrawekwybrzeżaBałtyku,którybędzierodzajemwyrostka
robaczkowegowstaniezapalnym32.
Wnumerzez11sierpniaumieszczonyzostałprzedrukzprasyan-

gielskiejwypowiedziHermanarauschningab.prezydentasenatu
miastaGdańska,któryprzedstawiłplanyHitleraodnośniepolity-
kiwschodniej.Zakładałyoneposzerzenienawschódprzestrzeni
rzeszyniemieckiejpoprzezutworzeniepaństw,zachowujących
częśćswojejsuwerenności,leczzwiązanychzniemcamisolidnym
sojuszempolitycznymimilitarnym.Przedstawicieleinnychras
mielistanowićklasyniższekierowaneprzezniemieckichwielkich
właścicieliziemskich.Trwałyporządekpolitycznymusiałbybyć
zrealizowanytylkoprzezzniewolenienarodównieniemieckich.
TakimiałbyćlosPolski,Bułgarii,państwbałtyckich,rumunii,
jugosławii,WęgieriCzechosłowacji33.
Kilkaartykułówodnosisiędokwestiiczechosłowackiej,gra-

bieżymajątku,likwidowaniawszelkichodrębności,wprowadza-
niajęzykaniemieckiegojakourzędowegozlokalnymczeskim.
„KurierWarszawski”przytaczałwypowiedziHenleinawygłoszone
wPradzeCzeskiejdotamtejszychniemców,żestanobecnymiędzy
niemcami,morawamiiCzechamijestniezmiennyiniemcynie
majązamiaruużywaćgwałtuisamowoliwobecnaroduczeskiego,
aleniecofnąsięprzedniczym,jeślichodzioutrzymaniestatus 

31„robotnik”1939,nr190.
32„robotnik”1939,nr195.
33„robotnik”1939,nr193.
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quo.Winnymartykulezostałaomówionasytuacjaszkolnictwa
czeskiego.naterenieSudetówzostałoonozlikwidowane,adzieci
czeskiesązmuszanedonaukiwszkołachniemieckich.Wprotek-
toracieCzechimorawdla12570uczniówistudentównarodowości
niemieckiejjest121szkółpowszechnych,13średnich,3seminaria
nauczycielskie,1uniwersytetwPradze,2politechnikii1akademia
pedagogiczna.Wspomnianoocałkowitympolitycznym,militarnym
igospodarczympodporządkowaniuSłowacji.Wpodsumowaniu
publikacjiosytuacjiwCzechachinamorawachzostałoprzytoczo-
nezdaniez„manchesterGuardian”:traktatwersalskibyłpodkaż-
dymwzględemliberalniejszymibardziejludzkimwporównaniu
zlosembyłejCzechosłowacji34.Publikowanietychdanychunaocz-
niało,jakimożebyćlosPolski,jeżeliugniesięprzedżądaniami
niemieckimi.
innąkwestiąporuszanąwpublikacjachbyłykłopotyaprowiza-

cyjnewniemczech.januszKowalczukwkorespondencjizBerlina
przedstawiałcałościowoproblematykęspołecznąniemiec.Pisał,że
choćniedoboryżywnościsąwidoczne,tojednaksytuacjaniejest
katastrofalna.Tymniemniejto,cojestpodawanewrestauracjach
odstręczanawetosobyomałowybrednychgustach,zaśosobista
skromnośćHitlerakontrastujezzamiłowaniemdoluksusujegooto-
czenia.Pisałteżotrudnościachfinansowychspowodowanychzbro-
jeniamiiwielkimiinwestycjamijakbudowaautostrad,owysokich
podatkachipostępującymzadłużeniurolnictwa.Zauważałrozwój
neopogaństwapołączonegozwalkąpropagandowązKościołem
katolickim.Wdziedziniegospodarczejzwróciłuwagęnarozbu-
dowującąsięprodukcjęsurowcówzastępczych.Zauważyłtakże
zmęczeniespołeczeństwaniemieckiego,piszącżewczasiewielkiej
defiladywrocznicę50.urodzinAdolfaHitleraniebyłowidaćobja-
wówradości35.Korespondencjatabyłabardzopełnymikompetent-
nymprzedstawieniemsytuacjispołecznejniemiec.niektórezdo-
niesieńmiałycharaktergroteskowy.jaknaprzykładinformacja, 
żewAustriiograniczonododawanieśmietankidokawy,bomle-
kojestpotrzebnedlamałychdziecia„pozatemjesttożydowski
34„KurierWarszawski”1939,nr179,„robotnik”1939,nr222.
35„Tygodnikilustrowany”1939,nr33.
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wynalazek”36.Zostałateżumieszczonainformacjazniemieckiej
częściśląska,otym,żeszczupłezapasyżywnościowezmuszają
niemcydowykorzystaniawszelkichmożliwościzwiązanychzwy-
żywieniemludności,jakchoćbyzbiórrunaleśnego.Dozbiórkizo-
stalizobowiązaniwszyscyobywatele,aszczególniekobietyidzieci.
WinnejkorespondencjizBerlinaznalazłasięinformacjaowpro-
wadzeniusystemukartkowegonaniektóreartykułypierwszejpo-
trzeby:mydło,węgiel,produktytkackieibuty,zaśwrestauracjach
nakazanozmniejszeniewydawanychporcji.natomiast„Kurier
Warszawski”jużwlipcuinformował,żewGdańskuodczuwasię
brakziemniaków,mąkiijarzyn,gdyżsąonepodobnomagazyno-
wanenarzecztamtejszego0korpusuochotniczego37.
Satyryczna„mucha”problemtenskwitowaławierszykami

idowcipami.Owronach,którechcącpopełnićsamobójstwolecą
doniemiec,bytamumrzećzgłoduorazanegdotąoupomnieniudla
świadkazakpinyzsądu,kiedywytłumaczył,żewczasiegdyogła-
szanoalarmbombowyniezszedłdoschronu,ponieważjadłchleb
zmasłem.Byłteżwierszykojajku,któreurzędnikniemieckiusi-
łujebezskuteczniekupić38.Dołączyłdotychdowcipów„robotnik”,
podającskładtkaninywykonanejzsurowcówzastępczych.miała
onaskładaćsięz:„pasmaurojeń,przędzykłamstwGoebbelsa,
szmatpartyjnych,niespożytegowłóknacierpliwościniemieckiej”39.
OsobnymproblemembyłakwestiarokowańAngliiifrancji

zrosją.ichprzeciąganiesięwywoływałoniepokój.Pojawiałysię
opinie,żedorokowańpowinnawłączyćsięPolska40.
Dziękipublikacjomprasowymświadomośćzagrożeniazestrony

niemiecbyłapowszechna.jednakmimotegoludzieżylinormalnie,
natyle,nailebyłotomożliwe.Wogłoszeniachdrobnych,reklamach
iwiadomościachlokalnychdominowałyinformacjenatematżycia
codziennego.„ilustrowanyKurierCodzienny”przypominałkobie-
tomczteryprzykazania,któremusząwypełnićjeślichcąpozostać
piękneimłode:popierwszemająużywaćmydłaprzetłuszczającego 
36„robotnik”1939,nr195.
37„KurierWarszawski”1939,nr179,wydanieporanne.
38„mucha”1939,nr35;nr36.
39„robotnik”1939,nr222.
40ibidem.„robotnik”powtórzyłwypowiedźjanuaregoGrzędzińskiegoz„CzarnonaBiałym”.
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m.malinowskiego,podrugiemasowaćsiękrememlanolinowym 
m.malinowskiego,potrzecie,wetrzećpodpuderkremsportowy 
m.malinowskiego,któryzabezpieczaskóręprzedszkodliwy-
miwpływamiatmosferycznymi,poczwartepudrowaćtwarztyl-
kopudremhigienicznymm.malinowskiego,niezatykającym
porów.WszystkoprodukowanewLaboratoriumChemiczno- 
-farmaceutycznymprzyulicyChmielnej4wWarszawie41.reklam
iogłoszeńbyłozresztąznaczniewięcejiodnosiłysięonedoniemal
każdejdziedzinyżyciaczłowieka.
Publikowanoinformacjeorozgrywanychzawodachsportowych,

zwycięskimmeczupiłkinożnejzWęgrami(pierwszymwhistorii
rozgrywekmiędzypaństwowychitowygranym4:2),przyczymko-
mentatorsportowyozawodnikachobudrużynisędziowaniupisał
zuznaniem42.WspominanoteżomistrzostwachPolskijuniorów
wlekkiejatletyceiustanowionychnanichrekordach:wskoku
wzwyż175cm,wskokuotyczce349cm,wbieguna100m11,6s.;80
mprzezpłotki–13,4s.;wrzucieoszczepem48,96m,wrzuciemło-
tem44,89m,Wsztafetachrekordywynosiły:4x100m–47,6s.; 
4x200m–1,387s.43
informowanootym,żenaigrzyskachAkademickichwmonaco

drużynapolskazajęłaimiejsce,wtenisiepolscyakademicybyli
drudzyidrudzybylitakżewsztafecieolimpijskiej44.rozważano
problemobjęciaopiekązdrowotnąchorychikontuzjowanychspor-
towców,którzywtakichsytuacjachstawalisięnędzarzamipozba-
wionymiopiekiiśrodkówdożycia.
Wprasieznalazłysiętakżeinformacjeoorganizacjiwczasów

pracowniczych,którepowinnybyćpołączonezdziałalnościąkul-
turalno-oświatową.Byłyanonseoorganizowaniuwczasów14-dnio-
wychwędrownychm.in.natrasachBystrzycanadOlzą−maków
Podhalański–nowySącziBorysław–Sławsko–rafajłowa.Koszty
noclegówiwyżywieniauczestnicypokrywalisami.Orientacyjny
kosztwynosił4do5złotychdziennie45.
41„ilustrowanyKurierCodzienny”1939,nr30.
42„robotnik”1939,nr239.
43ibidem.
44ibidem.
45„robotnik”1939,nr183.
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Ciekawyartykułpojawiłsięw„Tygodnikuilustrowanym”.
Zwracanownimuwagę,żewdobiemotoryzacjichodzeniepouli-
cach,aszczególnieprzechodzenieprzezjezdnięjestniebezpiecz-
neiwymagaszczególnejuwagi.WWarszawietakimszczególnie
niebezpiecznymrejonembyłoskrzyżowanieulicmarszałkowskiej
iAlejjerozolimskich.Piszącoudzialedelegacjipolskiejwmiędzy-
narodowejkonferencjiurbanistycznejwSztokholmie,autorzwrócił
uwagęnaogromnewadyukładuurbanistycznegoWarszawy46.
Całaprasaodnotowałazgonzasłużonegodlakulturypolskiej

AleksandraBrucknera47.„PolskaZbrojna”opublikowałakilkaar-
tykułówodnoszącychsiędowojnytylkopośrednio.jedendoty-
czyłochronyzbiorówmuzealnychiarchiwalnychwczasiedzia-
łańwojennychnaprzykładziewojnywHiszpanii,drugiużywania
gwarimówieniagwarą.Autorzadawałfrapującepytanie,czyoso-
byposługującesięgwarąbędąrozumiałykomendywojskowe48.
rozważanabyłatakżekwestiazaopatrzeniawwodęosiedliizakła-
dówprzemysłowychnawypadekwojny49.
Kwestiomgospodarczympoświęcononałamach„Tygodnika

ilustrowanego”dwaartykuły.jeden,opodjętychpróbachakli-
matyzacjiuprawybawełnywPolsce.Powodzenietegoprzed-
sięwzięciamogłobydoprowadzićdoograniczenia importu 
o400mlnzłotych.DrugiopotrzebierozbudowyportunaŻeraniu,
któryprzedstawionyzostałjakonieodzownyelementrozwojugo-
spodarczegoregionuipaństwa50.
Wnumerze„Tygodnikailustrowanego”z11czerwcaznajdu-

jemyrecenzjęzprzedstawieniaKoleżanekKrzywoszewskiego
wTeatrzePolskim,gorzkiejfarsyodemokratyzacjispołeczeństwa
iomariiKorabiance,primadonnieoperetkiświęcącejtriumfy
wdzieleStolzaTaniec szczęścia.Wdalszejczęściznalazłysięar-
tykułyoodsłonięciupomnikaH.SienkiewiczawGdyniorazoroli
literaturyiwielkichpisarzydlazachowanianarodu51.Wkażdym 
46„robotnik”1939,nr195;„Tygodnikilustrowany”1939,nr23.
47„PolskaZbrojna”1939,nr23;„Tygodnikilustrowany”1939,nr25.
48„PolskaZbrojna”1939,nr20.
49„PolskaZbrojna”1939,nr26.
50„Tygodnikilustrowany”1939,nr33.
51„Tygodnikilustrowany”1939,nr24.



44 rOmuALDmOrAWSKi

numerzeznajdowałysięreportażezzagranicy,ojaponii,rumunii 
czyGwinei.
Pisanookoncerciemuzykijapońskiejwfilharmonii,naktórym

zwielkimpowodzeniemwystąpiłaskrzypaczkairenaDubiska52,
oeugeniiumińskiej,znakomitejskrzypaczcekoncertują-
cejzdużympowodzeniemwPolsceinaświecie53orazoAdzie
Lenczewskiej-Sławińskiejśpiewaczceoperowej,którawystąpiła
zkoncertemwresursieObywatelskiej54.Prasazamieszczałare-
pertuarkin.napoczątkulipcawkinachwyświetlano85filmów.
największympowodzeniemcieszyłysięfilmy:Geniusz sceny,mo-
nografiaLudwikaSolskiego,Wielki walc,granyod3marca,sen-
sacyjnyGibraltargranyod30marca,Trzy serca (polski)grany 
70dni,Victoria(SzczepkoiTońko)granydrugimiesiącorazDama 
z portretuorembrandcie55.
Dlatych,którzymielipieniądze,czasiochotęokreswakacyjny

byłczasemzabawy.„KurierWarszawski”informowałowystępach
wAdriimiędzynarodowejrewiipięknychkobiet,tancerekzWęgier,
rumuniiiPolskioraztrzechpolskichorkiestrijednegoduetuśpie-
waczego.Dodatkowązaletąbyławentylacja,dziękiczemuAdria
nazwanazostałanajchłodniejszymlokalemwstolicy.Zapraszała
takżerestauracja„jar”wPyrachnadancingiświatawytwornego
ipotańcówki.Przyumiarkowanychcenachidużymwyborzetrun-
kówmożnabyłobawićsięodwpółdodziewiątejwieczórdorana,
awniedzielęiświętatańczyćodpiątejdosiódmejpopołudniu56.
„robotnik” informowałowystępachznakomitegoamery-

kańskiegozespołuliliputów,zachwycającychswąświetnągrą
itańcem.WystępywWarszawieodbywałysięwogrodzie„Stupo-
ciech”naulicyZygmuntowskiejwdnia5i6sierpnia57.Znalazła
sięinformacjeoorganizowanejwWarszawieDrugiejDorocznej
Wystawieradiowejwdniach 26września − 10września.
Wgmachu„ymki”,wtrzechsalachprzedstawionazostałahistoria
52„Tygodnikilustrowany”1939,nr25.
53„Tygodnikilustrowany”1939,nr23.
54„Tygodnikilustrowany”1939,nr26.
55„PrzeglądPowszechny”1939,nr6.
56„KurierWarszawski”1939,nr179.
57ibidem.
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radiofoniiikrótkofalarstwa.nadzień30sierpniaprzewidzianybył
pokaztelewizyjny.Przytejokazji„Tygodnikilustrowany”podawał, 
żewPolsceśredniona1000mieszkańcówprzypadają33odbiorniki.
najwięcejweLwowie,bo159,wWarszawie110,awojewództwietar-
nopolskimtylko11.Wewsiachjedenodbiornikprzypadałśrednio 
na20chałup58.
WlipcuisierpniuzostałyzorganizowanewWarszawiewystawy

malarskie,zktórychjedna,„Polskiemalarstwobatalistyczne”win-
stytuciePropagandySztukiodnosiłasiędozagrożeniawojennego,
drugąbyłaprezentacjapolskiegomalarstwa,m.in.makowskiego,
Gierymskiego,Pankiewicza.Obiedoczekałysiępochlebnychrecen-
zjiw„Tygodnikuilustrowanym”i„myślinarodowej”.
WLubliniemiałmiejsceXViiiTydzieńSpołecznyuniwersytetu

Katolickiego,wczasiektóregoodbyłasiękonferencjapoświęcona
„ruchomkatolicko-społecznymwobeczagadnieńżyciaspołeczne-
go”.jednymzprelegentówbyłks.prof.drStefanWyszyński,przed-
stawiającyreferat„Współczesneruchykatolickiespołeczno-zawodo-
weweuropie,przyczynyichrozwoju,upadkuipróbyodrodzenia”59.
„KurierWarszawski”informowałopierwszymwhistoriitran-

satlantyckimlociepasażerskimzAmerykidofrancji60.
Z„Tygodnikailustrowanego”możnabyłodowiedziećsię, 

żePolka,drStanisławaAdamowiczowazWarszawyzostaławy-
branaprzewodniczącąfederacjiKobietzWyższymWykształce-
niemnakonferencjiintelektualistek,któraodbyłasię29sierpnia
wSztokholmie61.
„robotnik”informował,żeelektrowniaWarszawskaprowadzi

kursyipokazygotowanianaprądzie.Osobnodlakawalerów,osob-
nodlapańdomuiosobnodlapomocnicpańdomu.Pokazyobej-
mowałynajprostszeposiłkikawalerskie,kursydlapomocnicdo-
mowych,obiadnakuchnielektrycznej,kursdlapańdomu;jarzyny
iowocewbutelkach,jarskiobiad.Drugaturaszkoleńipokazów
miałaodbywaćsięwewrześniuwdniachod1do2962.
58„Tygodnikilustrowany”1939,nr216.
59„Tygodnikilustrowany”1939,nr33.
60„KurierWarszawski”1939,nr179.
61Dodatekdo„ilustrowanegoKurieraCodziennego”1939,nr240.
62„robotnik”1939,nr216.
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informacjeprasowewostatnichdniachsierpniawskazują
nadużezdenerwowanie.ukazująsięlicznedoniesieniaoodwo-
łanychkonferencjachizawodachsportowychzudziałemgości
zzagranicy63.Częstojakotłumaczeniepodawanotrudnościko-
munikacyjnelubpowodyogólne.PrezydentStarzyńskiapelo-
wałprzezradiodoemerytówmiejskich,apowtarzałatoprasa,
abyzgłaszalisięnastanowiskapoprzedniozajmowane,takby
zapełnićlukipozmobilizowanychpracownikach64.Prasapoda-
wałainformacjeoodwołanychpociągach,zarównokrajowych, 
jakizagranicznych.Zarządtelefonówapelowałokorzystaniezte-
lefonówtylkowkoniecznychprzypadkachorazoskrócenieczasu
rozmów.Gazetyinformowały,jakiezapasypowinnyprzygotować
gospodarstwadomowenawypadekwojnyizachęcałydoobejrzenia
wystawy„jaksiężywićijakierobićzapasy”.miałazostaćotwarta
1wrześniaitrwaćprzez3dni65.Władzeorganizacjispołecznych
isportowychwzywałydooddawaniakrwinapotrzebywojska
iinformowałyoorganizowanychkursachsanitarnych.Przezcałe
wakacjedużąaktywnośćprzejawiałoduchowieństwo,organizując
licznemsze,nabożeństwaiprocesjewintencjiojczyzny,zachowa-
niapokojuiwintencjiżołnierzypolskich.jednoztakichnabo-
żeństw,przeznaczonedladzieci,połączonezprocesjąwintencji
ojczyzny,któremiałoodbyćsię2wrześniaogodzinie17.00zor-
ganizowałKatolickiZwiązekPolek.Programprzewidywałzbiórkę
naplacuuniiiprzejściedokaplicyoo.jezuitównaul.rakowieckiej,
gdziemiałoodbyćsięnabożeństwobłagalne66.
Wostatnimnumerzesierpniowym„KurieraWarszawskiego”zo-

stałyzamieszczoneodezwyrząduPolskiegoopowodachogłoszenia
mobilizacji.Wuzasadnieniuwyszczególnionowszystkiepowody.
Wśródnichznalazłysię:prowadzenieodszeregumiesięcyagresji
politycznejprzezwładzeniemieckie,prowadzenieprzezniekam-
paniiprasowejwzawierającejgroźby,wydanieszereguoświadczeń
kierowniczychośrodkówniemiec,systematyczneprowokowanie
63„KurierWarszawski”1939,nr240.
64ibidem.
65ibidem.
66ibidem.
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incydentówgranicznych,stalewzmagającesiękoncentrowanie
zmobilizowanychsiłzbrojnychnagranicypolskiej,działania
naterenieWolnegomiastaGdańskazwróconeprzeciwkoprawom
iinteresomrzeczypospolitej,któreniepozostawiaływątpliwości,
żeistniejezagrożenierzeczypospolitej.Wszelkiepróbypodjęte 
dlazachowaniapokojunieznalazłyoddźwiękuurządurzeszy.
Wobliczutychwydarzeń,azwłaszczapowkroczeniuwojsknie-
mieckichdoSłowacjirządPolskizmuszonyjestpodjąćodpo-
wiedniedosytuacjiobronnezarządzeniawojskowe.nasąsied-
nichszpaltachznalazłysięinformacjepoprzedzonetytułem:
„francjakończyprzygotowania:uzgodnionestanowiskozAnglią.
natychmiastowośćinterwencjiiścisłewypełnieniezobowiązań
sojuszniczych–tonaczelnewskazanieinteresówfrancuskichoraz
punkthonorunaroduijegokierowników”67.
PolskiZwiązekWydawcówDziennikówiCzasopism30sierp-

niaskierowałdolistdogłównychdziennikówiczasopismświata,
wktórymwyjaśniałfałszerstwapropagandyniemieckiejibezpod-
stawnośćniemieckichpretensjiterytorialnych.jakpodkreślano,
wgranicachrzeszymieszkadużaautochtonicznaludnośćpolska
liczącaokołomilionapięciusettysięcy,gdytymczasemniemcy
(jestich74tys.)wPolscetowzdecydowanejwiększościkoloniści,
którychgłównymzadaniembyłagermanizacjaPolaków.Państwo
polskiezapewnianiemcommożliwośćwszechstronnegorozwoju,
gdytymczasemPolacywniemczechsąpoddawanitorturom,wię-
zieniombezsądu,zabieraimsięgospodarstwarolne,uniemożli-
wiarozwójkulturalnyiudziałwnabożeństwachwjęzykupolskim.
Pisano,żeniemieckieżądaniadotycząterazeuropyśrodkowej,na-
stępniecałejeuropyiwreszcieświata.Polskaprzeciwstawiającsię
żądaniomniemiecstajewobronienietylkowłasnejwolności,ale
takżewszystkichpaństweuropy,którymzagrażateutońskanawała.
DopisarzyświataPen-Clubwydałodezwępodpisanąprzezjana

Parandowskiego,marięKuncewicziKazimierzaWierzyńskiego,
wyjaśniając,żedziennikiniemieckieprowadząoszczercząkam-
panięprzeciwPolsce,zarzucającrzeczynigdyniemającemiejsca,
67ibidem,wydanieporanne.
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takiejak:morderstwadokonywanenaniemcach,kastracjezwyro-
kówsądowychiistnienieobozówkoncentracyjnychdlaniemców.
PolskaAkademiaLiteraturywystąpiłazodezwądo„piśmiennic-

twacałegoświata”,wktórejwzywałapisarzycałegoświata,wimię
poszanowaniadóbrludzkościdopotępieniawszystkichgwałtów
dokonywanychprzezniemcynadludnościąpolskąiwalkązpolską
kulturą.Oświadczeniateopublikowanezostałyrazemzprzedru-
kiemfragmentówwystąpieńjózefaStalinaobnażającychpolitykę
mocarstwzachodnich,głównychodpowiedzialnychzato,żeniem-
cymogłyzająćAustrięiCzechyistaćsięzagrożeniemdlapokoju
idlategoniewolnowżadensposóbpomagaćbarbarzyństwunie-
mieckiemu.uznającsłusznośćtychwystąpień„KurierWarszaw-
ski”pytał,czy„(...)sowiecko-niemieckipaktonieagresjijestjedną
zformprzyjściazpomocąwalczącejoswąwolnośćPolsce,czyteż
barbarzyństwuniemieckiemu”68.
jednakjeszczetegodnia,kiedyopublikowanezostałyodezwy

działałykina,kabarety,muzea,galerieiwystawy.Wprasieukazy-
wałysięreklamyzachęcającedowypoczynkuwkurortachiuzdro-
wiskach,wzywanodowspomożeniabiednychipotrzebujących.
Odnastępnegodniazmienićmiałosięwszystko.Wczesnymran-
kiem1wrześniazaczęłasięiiwojnaświatowa.Zweryfikowanezo-
staływszystkieprognozy,oświadczenia,deklaracjeisojusze.

68„KurierWarszawski”1939,nr240.
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słowa kluczowe
grabież,dziełasztuki,stratywojenne,wrzesień1939,Warszawa1939,straty
kultury

streszczenie
WybuchwojnyiwrześniowebombardowanieWarszawyw1939rokuznacząco
wpłynęłynastratyzwiązanezdziełamisztukiznajdującymisięzarównowmu-
zeach,jakrównieżwmieszkaniachprywatnych.Zniszczeniomuległyhistorycz-
nebudynki,wktórychprzechowywanocennezbiorysztuki:ZamekKrólewski,
pałacPrzezdzieckich,pałacKronenberga,atakżedużailośćkamienicipałaców
miejskichnależącychdokolekcjonerów.PodczasoblężeniaWarszawyograbiono
ispalonowieledworkówiwillipołożonychpodmiastem.Zniszczeniaobiek-
tówmieszkalnychisiedzibinstytucji,wtymmuzeów,objęły2007budynków
wgranicachWarszawy,coprzekładasięna14,3%.Pokapitulacjistolicy,żołnierze
iurzędnicyniemieccyprzystąpilidoprywatnychiurzędowychgrabieży,które
narastałyażdokońcawojny.

WrześNiOWe lOsy 
dzieł sztUki 
W BOmBardOWaNeJ 
warszawie

mariUsz klarecki
ZamekKrólewskiwWarszawie



52 mAriuSZKLAreCKi

Pierwszeobawyolosdziełsztukipodczasewentualnegokon-
fliktuzbrojnegopojawiłysięjużnajesieni1938roku.Zinicjaty-
wypracownikówmuzealnych,podjętorozmowyzministerstwem
WyznańreligijnychiOświeceniaPublicznegodotyczącesposobów
zabezpieczeniazbiorównawypadekwojny.muzealnicyzorganizo-
walinawetkonferencjęnatentemat.jakpisałdyrektormuzeum
narodowegoStanisławLorentz:„Aniwładzepaństwowe,aniwła-
dzemiejskie,niepodjęłyżadnychdecyzjii–jaksiępotemokazało
–animuzea,ani–oilewiem–bibliotekiiarchiwa,niebyłyprzy-
gotowanenawypadekwybuchuwojny,cokatastrofalniewpłynęło
narozmiarystratwczasieoblężeniaWarszawywewrześniu1939
roku”.WsierpniupracownicymuzeumnarodowegowWarszawie
profilaktycznieprzygotowaliwpodziemiachgmachu230skrzyń,
którewraziekonfliktumożnabyłowykorzystaćdospakowania
muzealiów1.
Trudnooczywiściewymagaćodzwykłychmieszkańcówmiasta

podobnychdziałań,jakiemuzealnicypodjęliwceluzabezpiecze-
niapublicznychdziełsztuki.Zwłaszcza,żedlawieluwarszawskich
rodzin,przedmiotyartystycznepełniłyprzezlicznepokoleniafunk-
cjędekoracyjno-użytkową.Większąświadomośćmielikolekcjo-
nerzy,jednaknieznalioniwpełnigrożącegoniebezpieczeństwa.
GdybyprzedwybuchemwojnyministerstwoWyznańreligijnych
iOświeceniaPublicznegowewspółpracyzmuzealnikamioraz
okręgowymikonserwatoramiprzeprowadziłoakcjęinformacyj-
ną,wjakisposóbodpowiedniozabezpieczyćprzedmiotyowar-
tościartystycznejwpiwnicachmieszkańlubpoprzezzłożenie 
ichwmuzeumnarodowymwWarszawie,losniektórychstraco-
nychwewrześniu1939rokudziełsztukimógłbypotoczyćsięwod-
miennysposób.
Priorytetembyłaochronazbiorówmuzealnych,wszczególności

zintensywniebombardowanegoZamkuKrólewskiego.Dyrektor
muzeumnarodowegowWarszawie,StanisławLorentz,wspomi-
nał,żewpierwszychdniachpowybuchuwojny„zaczęłynapływać
większeimniejszedepozytyodosóbopuszczającychWarszawę
1S.Lorentz,Wspomnienie o ratowaniu zabytków i dzieł sztuki we wrześniu 1939 r.,[w:]Cywilna obrona 
Warszawy we wrześniu 1939 r.,Warszawa1964,s.256−258.
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izmieszkańzrujnowanych”2.Ponadtowmuzeumznajdowałysię
jużwcześniejdepozytyosóbprywatnych.napoczątkubombardo-
waniamiastazostałwwiększościzniszczonypociskiemartyleryj-
skim„bardzocennydepozytgen.TadeuszaBylewskiego,złożony
wmuzeumwroku1932,aobejmujący71zegarówzczasówodXVi
doXiXwieku,zwieluunikatamipolskimiiobcymi.Zawierałten
depozyt,którymiałbyćprzekazanymuzeumwdarze,wielezega-
rówdużychwymiarów–szafkowe,ścienneitd.,któretrudnobyło
zapakowaćiprzenieść(...)zcałegozbioruocalałotylko20zegarów
itowbardzożałosnymstanie”3.michałWalicki,pracownikZamku
Królewskiego,bezskuteczniepróbowałnamówićdr.Ludwika
Bryndzę-nackiegodoprzeniesieniajegozbiorówiumieszczenia
ichwbezpiecznychpodziemiachmuzeumnarodowego.Kolekcja
wcałościspłonęłapodczasbombardowaniaWarszawywewrześniu
1939roku.jejwłaścicielmieszkałprzyKrakowskimPrzedmieściu.
Zgromadzonyprzezniegozbiórliczył112obrazówdoborowego
malarstwapolskiegoorazmniejznanychmistrzówmalarstwafla-
mandzkiegoiholenderskiegozXViiwieku.Obrazy,którespłonęły
byłyznanepubliczności,ponieważkolekcjonerprezentowałswoje
zbiorynakrajowychwystawach.Wtensposóbzachowałysięfoto-
grafiewieluztychprzedmiotów4.
WokresienasileniabombardowańWarszawyprzywożonowciąż

doprzestronnychpodziemigmachumuzeumdziełasztukiianty-
kizobszarucałegomiasta,„m.in.bardzocennezbioryPotockich
zpałacuprzyKrakowskimPrzedmieściu15orazzpałacujanusza
radziwiłłaprzyul.Bielańskiej”5.DalejpisałStanisławLorentz, 
żepałace,wktórychmieszkaliarystokraciprzedwybuchemwoj-
ny,wobecpospiesznegoopuszczeniamiasta,pozostawionootwar-
te.mienienależącedonichnarażonebyłowtensposóbnaszaber
orazzniszczenienaskutekzdemolowania.Stratydotknęłyrównież
2ibidem,s.263.
3KwestionariuszstratTadeuszaBylewskiegozłożonydoministerstwaKulturyiSztuki:ArchiwumAkt
nowych,ministerstwoKulturyiSztuki(dalej:AAn,mKiS),mikrofilm(mikr.),sygn.B-1173,s.169.
4AAn,mKiS,sygn.mikr.B-1173,s.163−168;K.estreicher, Cultural losses of Poland, indexofPolish
culturallossesduringtheGermanoccupation, 1939−1944,London1944,s.389;A.Tyczyńska, 
K.Znojewska,Straty wojenne, Malarstwo Polskie,Poznań1998,t.1,poz.405,418;eaedam,Straty 
wojenne. Malarstwo Polskie,Poznań2007,t.2,poz.40,93,95−97.
5S.Lorentz,op.cit.,s.272.
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licznychmieszkańcówWarszawy,którzymieliswojepałaceidwory
pozamiastem.niektóreposiadłościziemskieznajdowałysiębar-
dzobliskostolicyizostałyzajęteprzezwojskaniemieckie,przy-
gotowującesiędooblężeniamiasta.CzesławiirenaLudwig,zie-
mianie,dysponowalimajątkiem„Basiówka”namłocinach.Dom
wrazzcałymwyposażeniemzostałprzezWehrmachtpodpalony 
22września.Płomieniestrawiłyzabytkowemeble,staresztychy,
brązy,dywany,malarstwopolskieiobce6.
jednymznajważniejszychcelówdlasamolotówLuftwaffebyła

siedzibaDowództwaSztabuObronyWarszawyznajdującasię
wpałacuAndrzejaZamojskiegoprzyul.nowyświat67.najej
tyłachznajdowałsiętzw.„kwartałantykwaryczny”skupionywo-
kółulic:mazowieckiej,świętokrzyskiej,nowyświat,Krakowskie
PrzedmieścieorazTraugutta.nasileniebombardowańwtejczęści
miastaprzyczyniłosiędoznacznychstratdziełsztukiiantyków
przechowywanychwznajdującychsiętamsalonachantykwarycz-
nych7.jakpisałWładysławPłachciński:

(…)spalilisięKlejman,SzubergzeLwowa,AbeGutnajer,BernardGut-
najer,Czaja,Kaniewski,Studziński,GrodeckiwAlejachjerozolimskich,
tychośmiudoszczętnie,bezśladu.PozatymSapiecha[!]naOboźnej
zainkasowałpięćbombiwybuchmuzniósłcałkowicienarożnikdomu,
gdzienaipiętrzemiałwielkiemieszkanieprzepełnionerzeczami.Obec-
niejesttamśmieciarniaistarySapiecha,nieumyty,wszlafroku,snujesię 
od13miesięcywzrujnowanymmieszkaniuiwyciągajeszczezgruzów 
odrokuzagrzebanefragmentyrzeźb,skorup,szczątkówmebli,składa
resztkizpodstemplowanemisufitamiwpokojachiłudzisię,żebiedak
będzietokleiłirestaurował8.

Donajbardziejznanychantykwariatówspalonychwewrześniu
1939rokunależał„PałacSztuki”przyul.Trębackiej4.Żonajóze-
faSmokalskiegowzałącznikudokwestionariuszastratzłożonym 
powojniedoWydziałuStratWojennychZarządumiastaStołecznego 
6ArchiwumPaństwowem.st.Warszawy,ZarządmiastaWydziałStratWojennych(dalej:APWZm
WSW),sygn.45,nrkw.3605,s.511.
7S.Bołdok,Antykwariaty artystyczne salony i domy aukcyjne,Warszawa2004,s.138−139.
8W.Płachciński,Wspomnienia zbieracza, maszynopis powstały ok. 1942−44 r.,APW,Zbioryrękopi-
sów,sygn.300,s.1.
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Warszawydokładniewyszczególniłastratywdziedzinieantyków
idziełsztukizrozróżnieniemnatepowstałew1939i1944roku,
wspalonymmieszkaniui„PałacuSztuki”przyTrębackiej4i5. 
SumastratzokresubombardowaniaWarszawywewrześniu1939
rokuwyniosła53000przedwojennychzłotychibyłaznacznie
wyższaodszkódponiesionychpodczaspowstaniawarszawskiego 
−39500złotych.Spaloneizniszczonezostałyobrazyj.Brandta,
juliuszaiWojciechaKossaków,j.malczewskiego,j.Chełmońskie-
go,T.Axentowicza,j.fałata,A.Grottgera,j.Lampiegoiwieluin-
nych.Wantykwariacieznajdowałysięzabytkowedywany,porcela-
na,szkła,srebraorazmeble.„PałacSztuki”zarównoprzedwojną, 
jakiwczasieokupacji,postrzeganybyłjakojedenznajwiększych
antykwariatów,odużymobrociedziełamisztuki9.
Kolejnymlokalem,któryzostałzupełniespalonyw1939roku

był„SalonSztuki”KazimierzaKaniewskiegomieszczącysię 
przyul.nowyświat64.W„Zaświadczeniu”wydanym5września
1945rokuprzezizbęPrzemysłowo-HandlowąwWarszawiena-
pisano:„(…)Wczasietoczącejsięwojnyprzedsiębiorstwouległo
dwukrotnemuzniszczeniu,razwewrześniu1939rokuipowtórnie
podczasostatnichwalkoWarszawę.Straty,jakichdoznałnaszdo-
robekkulturalnyiprzedsiębiorstwo,sątakwielkie,żewobecnej
chwiliniedasiętegoocenić.uległospaleniuprzeszło20tysięcy
przedmiotówsztuki,mieszczącychsięw40salach,wtymsamych
obrazów2300sztuk”10.
Podczasbombardowaństolicycałkowiciespłonęładużakolekcja

przemysłowcaedwardanatansona,założonajeszczew1850roku
przezLudwikanatansona.edwardnatansonzajmowałdziesię-
cioizbowemieszkanieprzyul.Królewskiej10.Kolekcjonerstracił 
60obrazówowybitnejwartościartystycznejautorstwam.in.: 
j.matejki,A.Gierymskiego,j.Chełmońskiego,juliuszaiWojciecha
Kossaków,j.fałata,S.Wyspiańskiego,j.Brandta,W.Podkowińskie-
go,j.malczewskiego,j.Lampiego,m.Bacciarellegoorazznakomi-
tychmalarzyzachodnioeuropejskich:j.B.Greuze`a,f.Boucher`a, 
G.reni,mistrzówholenderskichiinnych.Ponadtozniszczeniu
9APW,ZmWSW,sygn.112,nrkw.20660,s.701.
10APW,ZmWSW,sygn.127,nrkw.1916,s.729,zał.dokwest.,s.733−737v.
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uległyznajdującesięwmieszkaniulicznemeblefrancuskie
zXViiiwieku,wysokiejklasykolekcjamiśnieńskiejporcelanyoraz 
aż18wazzXViii-wiecznejwytwórnikrólewskiejStanisławaAugu-
staPoniatowskiegowBelwederze11.Obecniewpolskichzbiorach
muzealnychnatereniecałegokrajuznajdujesięniewielewięcej
zabytkówpochodzącychztejwytwórni,niżwówczaswtejjednej
kolekcji.
Odpierwszychdniwrześniaintensywniebombardowano

wszystkiedworcekolejowe.Wmagazynach,zlokalizowanych
przynich,znajdowałysiędużeilościzapasówżywności,alerównież
innychdóbrnależącychdoosób,któretużprzedinwazjąniemiec-
kązdążyłyopuścićterenypołożonebliżejgranicy.Wkolejowych
składachzmagazynowanodużąilośćdobytkuprywatnego,wtym
równieżartystycznewyposażeniemieszkań.4września,ogodzinie
17.00,niemieckiesamolotyzbombardowałyDworzecGłównyoraz
DworzecZachodni12.PodczasbombardowaniaDworcaGłównego
straciłswojeruchomościjózefTrawiński,którywysłałjepociągiem
zSosnowcadoWarszawy1września1939roku.Pięćdnipóźniej
otrzymałwiadomośćoichspaleniupodczasnalotunadworzec.
Byływśródnichm.in.obrazy:D.TeniersaChrystus w ogrodzie, 
j.BrandtaW stepie,Z.KłosowskiegoKapliczka,j.Chełmońskiego
Pejzaż,m.GierymskiegoTrębacz.Zniszczeniuuległyrównież
obiektyrzemiosłaartystycznego13.
magazynycelnenaDworcuWschodnimpaliłysiępocząwszy

od4września,tegodniawgodzinachpopołudniowychsamoloty
niemieckieprzeprowadziłyintensywnebombardowanie.Spaliły
sięwówczasantykiidziełasztukinależącedojanaiAntoniny
Górów,przysłanedoWarszawykolejązTyńca7września1939
roku.StratymaterialnerodzinyGórówobjęływyposażeniemiesz-
kania,dziełasztukiiantyki,wtymzbiórosiemnastuobrazów14.
11APW,ZmWSW,sygn.91,nrkw.15268,s.74;e.Chwalewik,Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, 
gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku 
alfabetycznym według miejscowości ułożone,Warszawa1927,t.2,s.407.
12m.emmerling,Luftwaffe nad Polską 1939,t.2,Gdynia2005,s.83.
13APW,ZmWSW,sygn.117,kw.nr21779,s.109.
14APWZmWSW,sygn.79,kw.nr12469,s.874.DoWydziałuStratWojennychzostałw1945roku
złożonyKwestionariuszwsprawiestratwojennychKrystynyKingiorazAndrzejaGrzegorzaGóry.
rodzeństwowchwiliwybuchuwojnymiałozaledwiekilkalat.DokumentwypełniłaZofiaOrlańska,
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Kilkadnipowybuchuwojnyniebyłojużmożliwościprzesłania
doWarszawyżadnegotransportukolejowego.juliuszrómmel
wRelacji o działalności instytucji i agend cywilnej obrony Warszawy 
pisał:„8września,kiedyprzybyłemdoWarszawy,stałosięjasne,
żekolejewpasieodzachodniejgranicydorzekiWisły,razem
zdużymwęzłemwarszawskimsąjużunieruchomioneizbom-
bardowane.Wszystkiestacjezawalonebyłyrozbitymiwagonami,
natorachdobiegowych,stałyzniszczonepociągi,opuszczoneprzez 
załogikolejowe”15.
felicjiHerk-łukańskiejwojnazabraławszystko.Podczaswy-

padkówwrześniowychprzepadłdobytek,awrazznim12obrazów
oraz3rzeźbypoprzez„zbombardowanieprzezniemcówDworca
GłównegowzwiązkuztymspaleniebagażunadanegozWisły”.
PierwszysynposzkodowanejzmarłwDachauw1942roku,drugi
zginąłwpowstaniuwarszawskim.mążzmarłpoupadkupowstania
naskutekchorobypłuc.
Znanesąprzypadkiosób,którymmimobombardowań,uda-

łosięprzewieźćmajątekdoWarszawy.urodzonawWarszawie
HelenaCzechowskaprzedwybuchemwojnymieszkaławrazmę-
żemKarolemwPoznaniu.Wewrześniu1939rokuwdowapopole-
głym6wrześniażołnierzuzdołałaprzetransportowaćswójdobytek
doWarszawyizamieszkałaprzyrynkuStaregomiasta.Kobieta
zabrałazesobązPoznaniadużąilośćprzedmiotówartystycznych
ikolekcjonerskich,wtymm.in.obrazyjózefaChełmońskiegoMała 
trójka i wilkizdedykacjąhrabinyjezierskiejorazpłótnoLeona
WyczółkowskiegozatytułowaneDziewczyna wiejska16.
Warszawskiemostyiwiaduktyintensywniebombardowa-

nowtakimsamymstopniujakdworcekolejowe.Przywjeździe

którapowojnieprzygarnęładzieciswojejsiostrzenicy,AntoninyzGabszewiczówGórzyny.Ojciec
dzieci,prawnik,janGóra,należałprzedwojnądokierownictwahutyTyniecnaZaolziu.Został
rozstrzelany12listopada1943r.wWarszawie.matkę,AntoninęGórzynę,właścicielkępensjonatu 
przyul.ZłotejwWarszawie,30grudnia1943r.,niemcyzamordowaliwKLAuschwitz.rzeczyna-
leżącedorodzinyGórówzostałyczęściowoskonfiskowaneprzezokupantapodczasaresztowania
rodzicówdzieciwpaździerniku1943roku.Pensjonatimieszkanieprzyul.Złotejzostałyspalone
podczaspowstaniawarszawskiego.
15j.rómmel,Relacja o działalności instytucji i agend cywilnej obrony Warszawy,[w:]Cywilna 
Obrona…,op.cit.,s.370.
16APW,ZmWSW,sygn.41,nrkw.2588,s.392,zał.dokwest.,s.396v.
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namostPoniatowskiegoodstronyrondaWaszyngtona,mostu
broniłytrzygniazdabateriiprzeciwlotniczej.Samolotyniemiec-
kiezawzięcieatakowałymostipróbowałyunicestwićobrońców.
naogieńbombowcównurkujących,narażonebyłydomypołożone
wbezpośrednimsąsiedztwie.Wtensposóbstraciłswojezbioryar-
tystycznedyrektorPolskiegoradiaAlfredBirkenmayer,zniszczo-
nezostałowówczasośmioizbowemieszkaniezawierające„spore
ilościantykówzbieranychlatami”,wtym:30obrazów,japońskie
staresztychy,zabytkowąporcelanęzwytwórnieuropejskichizbiór
kilimów.rozwijającswojąpasjękolekcjonerskąAlfredBirkenmayer
skupiłsięprzedewszystkimnapamiątkachzwiązanychzAdamem
mickiewiczem.Dokolekcjipasjonatanależałym.in.52portrety
iobrazyokolicznościowezżyciapoety,kilkajegopopiersiorazme-
dalionówportretowych.Przechowywałonwswoimmieszkaniu
pierwszewydaniautworówAdamamickiewicza,„częściowowy-
ciągniętychzgruzów,leczogromniezniszczonych–stratabezcen-
naniedopowetowania”.mieszkającawpobliżujaninanurzyńska,
prawdopodobniepopierwszychatakachsamolotowychnamost
Poniatowskiego,postanowiławywieźćcenniejszeprzedmioty
znajdującesięwdomuprzyAl.3-gomaja,wtymkolekcję26ob-
razów.Pozorniebezpieczneschronieniedlaswojejkolekcjiznala-
złaprzyul.nowyświat,rógul.Ordynackiej.niestety,domwtym
kwartalezostałwewrześniu1939rokuspalony,awrazznimczęść
zbiorówmalarstwa17.
Zmotoryzowanekolumnynieprzyjacieladotarłydogranic

WarszawyodstronyOchoty8września.Dwadnipóźniejpierścień
oblężeniamiastazamknęływojskaWehrmachtuodstronyPragi.
Ostrzałartyleriiniemieckiej,atakżebombardowaniepolskich
pozycjiobronnychnieoszczędziłybudynkówmieszkalnychpoło-
żonychnaliniifrontu.ZniszczeniedomówprzyulicyGrójeckiej
spotęgowałypożary.niespalonemieszkaniazostałysplądrowane
przezżołnierzyniemieckich.Wtakisposóbokolicznościstratybez-
cennychdokumentówzXViiiXViiiwieku,zawierającychm.in.
17APWZmWSW,sygn.47,nrkw.4091,s.500.Wokresiepowstaniawarszawskiegodomjaniny
nurzyńskiejprzyAl.3-gomajazostałzbombardowany,jakpisze:„wmoimmieszkaniubyłbunkier,
wszystkozostałorozgrabione,aresztastrzaskanapociskami”.
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nadania,testamentyorazumowyheraldyczneopisałaelżbieta
maliszewskazamieszkałaprzyul.Grójeckiej18.
DostępudoWarszawystrzegłypospieszniezbudowanenauli-

cachbarykady.Dużączęśćtegotypuzapórkonstruowanozdrew-
nianychelementów.Dobudowybarykadużywanoniekiedycen-
negowyposażeniamieszkańpołożonychnaliniifrontu.Polscy
żołnierzelubczłonkowieinnychsłużbzaangażowanychdowzno-
szeniaumocnieńizapórczołgowychnaWoli,zabieralizdomów
drzwi,stołyiróżneciężkiemeble.

Wszystkotoznalazłosięnabarykadziebudowanejnaul.elektoralnej
–piszeStefanTalikowski,kolekcjonerimiłośnikantyków−ponieważjed-
nakdowalknatymodcinkuniedoszło,popodpisaniukapitulacji,ludność
cywilnarozebrałabarykadyzabierajączesobąrównieżnieswojerzeczy.
naszdozorcazdążyłwporęodebraćdrzwizmieszkańfrontowychtak,
żejednejtylkopołowybrakowało,natomiastprzepadłnaszstółrenesan-
sowyzestołowego.Przeprowadziłemwywiadiwkrótceustaliłem,gdzie
znajdujesięstół19.

Podczaswrześniowychbombardowańzostaławwiększo-
ścizniszczonacennabibliotekaWandy i janarybińskich.
Księgozbiórzawierałokoło500książek,poczynającodinkuna-
bułówzXVwiekudowydańzXiXwieku,wtymwieleelzewi-
rówXVii-wiecznychworyginalnychoprawach.niektórepozy-
cjepochodziłyzbibliotekiStanisławaAugustaPoniatowskiego.
WiększośćksięgozbiorustanowiłyksiążkizXViiiwiekuwskórza-
nychoprawach,opatrzonesztychowanymiilustracjamizepoki.
Księgozbiórmiałcharakterbibliofilski,znalazłysięwnimm.in.
książkizbibliotekinapoleonazekslibrisamiisuperekslibrisami
bibliotekiLudwikafilipa,„wielewartościowychegzemplarzy”.
Bibliotekazawierałatakżepierwszewydaniawielurzadkichpo-
zycjim.in.powieściBalzakazautorskimidedykacjami.jakwspo-
minaliposzkodowani,byłto:„Księgozbiórpodwzględemprze-
pychuopraw−wyjątkowy,większośćtegoksięgozbioruspłonęła
18APW,ZmWSW,sygn.180,nrkw.3284,s.351.Kobietazwykształceniabyłainżynieremchemikiem
ipracowałajakoasystentkanaPolitechniceWarszawskiej.
19Bibliotekanarodowa(Bn),S.Talikowski,Kronika,mikrofilm,sygn.akc.11061,s.393.
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w1939rokuwskładzienaHożej,resztanaSłupeckiejwczasie 
powstaniawarszawskiego”20.
Podczasbombardowaniaw1939rokuuległaczęściowoznisz-

czeniukolekcjapułkownikaStanisławamarkusamieszkającego
nawarszawskimŻoliborzuprzyul.mickiewicza.Zbiorywojskowe-
gozawierałygłówniewspaniałąkolekcjęmilitariówodXVidoXViii
wieku,liczącąokoło200sztuk,ponadtokolekcjęzegarów,chińskiej
porcelany,mebliisreber.
WrelacjachmieszkańcówWarszawy,szczególniemocnozapi-

sałasiędata25września1939roku,określanajako„krwawyponie-
działek”.jakpisałWładysławBartoszewski:„Pocałonocnymostrza-
leartyleryjskimmiasta,począwszyodgodz.7.00ażdozmrokutrwa
bombardowanielotniczeoniespotykanymdotychczasnatężeniu.
Paręsetsamolotównadlatującychsystematyczniefalamizrzu-
caładunkibombburzącychizapalającychnacentralnedzielnice
Warszawy”21.TegodniaLuftwaffewykonałanadmiasto1176lotów,
przezcałydzieńnieustanniebombardowałojeponad400samo-
lotów,wtym240„sztukasów”−bombowcównurkującychtypu 
ju87B,około100Dornierów–Do17i30ciężkichbombowców
transportowychju52,atakżebombowceHeinkle–He111.Samoloty
niemieckiejLuftwaffezrzuciłynaWarszawę560tonbombbu-
rzącychoraz72tonybombzapalających.Obiektemnalotównie-
mieckiegolotnictwastałosięścisłecentrumWarszawypołożone
wzdłużliniinowyświat–KrakowskiePrzedmieścieorazokolice 
ul.świętokrzyskiej,gdziemieściłysięnajwyższebudynkiWarszawy,
wtymPolskieradioorazgmachcentralitelefonicznej.Huraganowy
ogieńtrwałodgodziny8.00do18.0022.
Przerażającescenyzwiązanezpróbąratowaniadobytkuprzez

mieszkańcówpłonącychdomówzaobserwowałaZofiaPetersowa:

naroguLwowskiejukazałsięwstrząsającywidok.Wprawdziedośćjuż
widziałampożarów,aletenbyłstraszliwy,ogromnyczworobokpławiłsię
wmorzuognia.Zokienbalkonów,drzwiwaliłysłupypłomieni,bijących

20APW,ZmWSW,sygn.52,nrkw.5286,zał.dokwest.,s.163.
21W.Bartoszewski,Warszawa w kampanii wrześniowej, kronika ważniejszych wydarzeń,[w:]Cywilna 
Obrona…,op.cit.,s.24.
22m.Cieplewicz,e.Kozłowski,Obrona Warszawy 1939 we wspomnieniach,Warszawa1984,s.41.
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wniebojaskrawymisłupami.Zbelekokopconych,żarzącychsięjeszcze
lubjużczerniejących,sypałysięiskry.Wśródczarno-pomarańczowych,
krwistychwelonówogniasnułysięspiesznieczarnepostacieratujących.
Chodnikprzeciwległyzastawionybyłsprzętamibezładnie,zwalonymi
nastosyzokien,gdywiatruchylałpłomienistązasłonę,wychylalisię
ludzierzucającnaulicejakieśprzedmioty.jezdniausłanabyłapościelą,
odzieżą,tobołkami.Trzaskprzedmiotami,hukpożarumieszałsięzogłu-
szającąkakofonią,rozpaczliwymiwrzaskami23.

Podczasgdyjednizawierzaliswojemieszkaniakolejomlosu,
bardziejprzedsiębiorczywarszawiacypróbowaliprzedewszystkim
niedopuścićdozapaleniairozprzestrzenianiasięognia.Oprócz
zrzucanychprzezlotnictwobombkruszącychizapalających 
–fosforowych,pikującewdółsamolotyostrzeliwałymieszkańców
Warszawyogniemzbronipokładowej.Dziełazniszczeniadopełnia-
łaartyleria.Cenneprzedmiotyznoszonodopiwnic,mebleustawia-
nopodścianą.Oknazasklepianodeskamilubzalepianotaśmami,
takżebypodczaswybuchupociskuodpryskiszkłaniezraniłyludzi
orazniezniszczyływyposażeniamieszkania.Zdejmowanołatwo-
palnetkaninyidywany,napodłogachpokojów,wktórychznajdo-
wałysięokna,rozsypywanopiasek.mieszkańcykamienic,jeszcze
przedbombardowaniemprzygotowywalinadachachkoszenapeł-
nionepiaskiem.Zanurzającbombęzapalającąwkoszuzpiaskiem
unieszkodliwianopożarwzarodku.metodatasłaboznanapodczas
wrześniowychbombardowań,stosowanapowszechniejużkilkalat
później,podczaspowstaniawarszawskiego,ocaliławielekamienic
odzagłady.
richardPipeswprowadzonymdzienniku,zanotowałswojewra-

żeniazbombardowaniaWarszawy25września:

rozpoczęłosięcałodziennebombardowanie(...),któreprzerastało
wszystko,cowogólewdziejachludzkościdotądwidziano.Bombazabom-
bąspadałanabezbronnemiasto,jakulewa.Domywaliłysięwgruzy,przy-
gniatająctysiąceludzilubroznoszącpożarnacałeulice.masyobłąkania
bliskichludziprzewalałysięprzezzawalonegruzamiulice,zdziećmi
itobołami.Lotnicyniemieccy,najgorszebestie,jakiechodząpoświe-
cie,specjalniezniżalilot,byrazićludzinaulicachogniemzkarabinów

23Bibliotekanarodowa(Bn),ZofiaPetersowa,Piekło i ludzie,mikrofilm,sygn.6405,s.32−36.
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maszynowych.nadwieczoremcałaWarszawastaławpłomieniach,przy-
pominającpiekłodantejskie24.

Tegodniazbombardowanostacjęfiltrówmiejskich,cospowo-
dowałobrakwodywcałymmieście.Zniszczonazostałapołożona
wnajbliższymsąsiedztwiewillarodzinyWładysławaWoydyno
przyul.filtrowej.„mieszkaniemoje–pisałkolekcjoner−jako
zbieracza,znawcy,muzeologa,artystymalarzazwykształcenia,za-
pełnionebyłodziełamisztuki,antykamioznaczeniumuzealnym,
naktórychwyszczególnieniebrakmiejsca,aktóreznająartyści
ihistorycysztukizmuzeumnarodowegoiinnych”.Zniszczeniu
uległymeble,cennabiblioteka,zbiorymalarstwairzemiosłaar-
tystycznego.najbardziejbolesnadlakolekcjonerastratadotyczyła
zniszczeniazbiorumilitariów.Posiadałonzbiórbronistarożytnej
m.in.repusowanyhełmstaroperskizrysunkamiinapisamiwsre-
brzeizłocie,hełmwłoskizXVwieku,półpancerzwłoskigrawe-
rowany,dwiekarabeleorazpochwyzagatowąrękojeścią,grawe-
rowanezłotem,strzelbętureckązlufądziwerowaną,wysadzaną
rubinamiiturkusami,dwapistoletyskałkowe,oprawionewkość
słoniowąisrebro,strzelbęarabskązdługąkolbąilufązdobioną
srebremznapisemarabskim,grawerowanyminabijanymzłotem,
prochownicęsrebrnąoficerapolskiegozczasównapoleońskich,ra-
pierwłoskizXViwiekuzgardążelazną,rapierwłoskizXViiwieku
zgardąmosiężnąiwieleinnychinteresującychprzedmiotów25.
HalinaWilder,wdowapohistorykusztuki,posiadaławswo-

immieszkaniuprzyul.Czackiegodużyzbiórprzedmiotówarty-
stycznych.Znajdowałosięonowszczególniebombardowanym
kwartale.Watakachbombowychz25wrześniazniszczeniuule-
głabogatakolekcjamalarstwaobcegoipolskiegotakichtwórców, 
jak:j.vanLoo,A.vanOstade,j.Steen,L.Wyczółkowski,j.ma-
tejko,S.Wyspiański,j.mehofferiinni.Ponadtowmieszkaniu
znajdowałasiękolekcjadawnejporcelany,zbiórstarejiwspólcze-
snejgrafiki,zbiórautografóworazXVi-wiecznychdruków.Bom-
bardowanietegodniaostateczniezniszczyłoBibliotekęimuzeum
24r.Pipes,Żyłem. Wspomnienia niezależnego,Warszawa2004,s.5.
25APW,ZmWSW,sygn.90,s.15041,s.195.
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OrdynacjiPrzezdzieckich.Zbioryteskładałysięzcennegoksię-
gozbioruwilości60tys.tomów,500rękopisów.Wrodzinnymar-
chiwumznajdowałosię800historycznychdokumentóworazzbiór
kartograficznyliczący350mapiatlasów.Donajcenniejszychna-
leżałakolekcja10tys.rycinirysunków,głównienajwybitniejszych
artystówpolskich.Galerięmalarstwapolskiegoiobcegostanowiło
200obrazów.Osobnekolekcjetozbiórgobelinów,mebli,porce-
lany,szkła,brązów,militariów.ZnaczącestratyponiosłyBibliote-
kaimuzeumOrdynacjiZamojskich,gdziestracono50tys.dzieł, 
czyliokoło30%zbiorów.
Wstrząsającywidokprzedstawiałyosuwającesięnaskutek

wybuchubombścianykamienic,odsłaniającewnętrzadomów:
„naPiusażarzpalącegosięjejwylotuwAlejeujazdowskie,pałacu
Poznańskich,docierałażdonas–relacjonujeH.regulska−na-
przeciwkocałyrógwielkiegodomuoderwany,jakbyodciętyuka-
zywałresztkimieszkańimebli,napiątympiętrzenaowalnejścia-
niewisiałomnóstworogówjelenich,koźlich,jakieśobrazy,lampa,
poniżejwidaćbyłokredens,dwaspokojnie,systematycznieusta-
wionepobokachkrzesła”.Autorkawopisywanejrelacjizwróciła
uwagęnacorazodważniejrabującychszabrowników.ichofiarami
stałysięopuszczonelubnawpółzburzonemieszkania:„(…)środ-
kiemulicy[Wiejskiej],przepychalisięjacyśdwajoberwańcywio-
zącynazwykłych,ogrodniczychtaczkach,mnóstwokryształowych
waz,brązowyświecznikifrakpołyskującyspodnimjedwabiem 
rozpostartychpół”26.
Dzień25września,wktórymniemcydokonalizmasowanego

atakunaWarszawę,uświadomiłobrońcom,doczegozdolnyjest
agresorijakimiśrodkamiposługujesięrealizującswójcel.można
uznać,że25wrześniabyłzapowiedziątego,costałosiępodczas
pacyfikacjipowstaniawarszawskiego,totalnegozniszczeniamiasta
orazzagładyjegomieszkańców.Wydarzeniategotragicznegodnia
skłoniłypolskichwojskowychdotrudnychdecyzji.Wrozmowie
przeprowadzonejzpłk.W.Lipińskim,generałT.Kutrzebawypo-
wiedziałnastępującesłowa:

26Bibliotekanarodowa(Bn),ZofiaPetersowa,Piekło i ludzie,sygn.akc.6405,s.33.
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niewiążemyjużnicinikogo,jesteśmyjużtylkowyspą,nieczekamy
nażadnąodsiecz,bojejniebędzie,nicniejesteśmywstaniezmienić
(...).ZatęobronępłaciWarszawa,płacątakstraszliwiejejmieszkańcy,
nanichsięzwalacałygłównyciężariokropnośćobrony.To,codziśsię
stało,tojeszczeniekoniec,miastozostaniezrównanezziemią,jeślizo-
stanierozpoczętyatakiniechprzełamiąniemcynasząlinię,niechwedrą
siędomiasta–nastąpirzeź27.

Słowawypowiedzianeprzezgen.Kutrzebę,trafnienawiązują
dokatastrofy,któraspotkałaWarszawępięćlatpóźniej,wczasie
powstaniawarszawskiego.nazwołanejprzezgen.rómmlaodpra-
wiedowódców,26września1939roku,podjętodecyzjęokapitu-
lacjistolicy.Poddaniamiastadomagałsięrównieżreprezentujący
mieszkańcówKomitetObywatelski.Oddelegowanydorozmów 
zestronąniemieckągen.Kutrzeba,28wrześniawczwartek,podpi-
sałukładkapitulacyjny.
ZarazpokapitulacjiWarszawyżołnierzeniemieccywłamywali

siędoprywatnychmieszkańpoczątkowopodpretekstemprzepro-
wadzeniarewizjiwposzukiwaniubronilubradia.Przetrząsanocałe
lokale,zabierająckosztowności,pieniądze,obrazy,dywany,odzież,
żywność,konfiskowanonawetmeble.Zczasemżołnierzomoraz
funkcjonariuszompolicjiSStowarzyszyłaludnośćpochodzenianie-
mieckiego,zamieszkującamiastojeszczeprzedwojną.Włamywano
siędomieszkańzarównowdzień,jakiwnocy28.
Bardzoczęstonajeźdźcydokładniewiedzieli,czegoigdzieszu-

kać.OpisanaprzezKazimierzamoszkowskiegohistoriagrabieży
najwybitniejszychprzedmiotówzjegokolekcji,świadczyotym, 
jakznakomicieniemcyprzygotowałysiędograbieżypolskich
dóbrkulturalnych,jeszczeprzednapaściąnaPolskę.Pasjonat,
mieszkającyprzyul.śniadeckich,posiadałkilkaniezwykłychin-
strumentówmuzycznychowyjątkowejwartościartystycznejihi-
storycznej.Przedwojnązabiegałozdobycieodpowiednichcertyfi-
katówiekspertyzdlapoświadczeniaautentycznościprzedmiotów.

27W.Lipiński,Dziennik, Wrześniowa obrona Warszawy 1939 roku,oprac.j.m.Kłoczowski,Warszawa
1989,s.139−140.
28B.Korzeniowski,Książki,[w:]S.Lorentz,Walka o dobra kultury Warszawa 1939−1945,Warszawa
1970,t.2,s.295.
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Wtymcelunajprawdopodobniejwyjeżdżałzinstrumentami
doniemieciAustrii,abyćmożerównieżprezentowałswojąko-
lekcjęnawystawach.Wtymczasieznanebyłyprzypadki,gdypol-
scykolekcjonerzywceluuzyskaniacertyfikatuautentyczności
posiadanychcennychzabytków,konsultowalisięzespecjalistami 
zWiedniaiBerlina.
jakzapisałK.moszkowski:„(…)wszystkie4instrumenty,były

zabraneprzez3młodychlotnikówniemieckich,którzyna4czy
5-tydzieńpowejściudoWarszawy,wpaździerniku1939roku,
zjawilisięumniewmieszkaniuzlistąinstrumentówmoichiza-
żądaliwydaniaichpodgroźbąaresztulubużyciabroni.Cilot-
nicyniebylifachowcami,choćmielipojęcieowartościrzeczy
ibyliprzysłaniprzezfachowcówzBerlina”.DokolekcjiKazi-
mierzamoszkowskiegonależałyoryginalneskrzypceAntoniego
Stradivariusaz1705roku.instrumenttenprzezwielelatnależał
dopolskiegokompozytoraiskrzypkaomiędzynarodowejsławie
−HenrykaWieniawskiego.Wartośćskrzypieczostałaoszacowa-
nana25tys.dolarówamerykańskichlub250tys.przedwojen-
nychzłotych.Drugimniezwykłyminstrumentembyłyskrzypce 
j.GuarneridelGesuz1741roku.Wartośćichbyłatakasamajak
wprzypadkuinstrumentuwykonanegoprzezStradivariusa.Kolej-
nymwybitnyminstrumentem,skradzionymprzezżołnierzybyła
wiolonczelaA.H.Amatiz1604roku„nabytauGeisserawPeters-
burguprzezWierzbiłowicza.Dowiolonczelidołączonebyłydwa
smykifr.TourneorazD.Peccatteowartości1000dolarów”–pisał
moszkowski.Czwartyinstrumentstanowiłaaltówkaj.B.Guadagni-
niego,pochodzącegozmediolanu,instrumentwykonanow1710
roku.K.moszkowski,posiadałjeszczewiolonczelęmatteoGoffil-
lerVenezia,znajdującąsięwantykwariacieT.Parzufika,aspaloną
podczaspowstaniawarszawskiegowrazzinnymiinstrumentami
należącymidoantykwariusza.Wybitnąwartośćartystycznąsta-
nowiłarównieżkolekcja20sztukXViii-wiecznychdywanówza-
branychprzezniemcówzmajątkuK.moszkowskiegowWinnicy
podWarszawą29.
29APW,ZmWSW,sygn.32,nrkw.470,brakpaginacjistron,zał.dokwest.
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BilansstratWarszawywewrześniu1939roku,tookoło12%bu-
dynkówzniszczonychwgranicachmiasta30.Stratyludnościstolicy
wynosiłyokoło10tys.zabitychi50tys.rannych,ponadtośmierć
poniosłookoło6tys.żołnierzy,akolejnych16tys.zostałorannych31.
Wedługdanychzebranychwposzczególnychkomisariatach,spo-
śród18495warszawskichdomów,tylko2645niebyłouszkodzo-
nych,zaśuszkodzonychzostało13843budynkówmieszkalnych.
Domyzniszczonestanowią2007przypadków,coprzekładasię
na14,3%.interesującywydajesięfakt,żepomimooblężeniacałej
Warszawyprzezwojskaniemieckie,wtymrównieżodwschodu,
największymzniszczeniomnieuległydzielnicepołożonebez-
pośrednionaliniifrontu,takiejak:mokotów,OchotaczySaska
Kępa.najbardziejucierpiałynarażonenabombardowaniaulice
znajdującesięwśródmieściu.Wikomisariacie,naKrakowskim
Przedmieściu,odnotowanozniszczonychlubuszkodzonych44,2%
izb,wkomisariacieX,znajdującymsięprzyul.Ordynackiejodno-
towanopodobnestratysięgające43%32.Wnajbardziejnarażonej
naostrzałartyleryjskiOchociezostałozniszczonychlubuszko-
dzonych41%domów.Wśródbudynkówszczególnieważnych 
dlakulturyihistoriimiasta,zburzonychispalonychpodczasbom-
bardowańznalazłsięZamekKrólewski,katedraśw.jana,Teatr
Wielki,filharmonia,teatrwgmachudawnejpanoramy„Golgota”
przyul.Karowej,gmachgiełdyprzyul.Karowej,atakżepałace:
Teppera,Prymasowski,Przezdzieckich,Kronenberga,Branickich,
BiskupówKrakowskichimałachowskiego33.

30Wogólnymrozrachunkuzostałocałkowiciezniszczonych7%izbmieszkalnych,aspośród
ocalałych17%izbzostałouszkodzonych.–zob.Warszawa w liczbach 1947,WydawnictwoWydziału
StatystycznegoZarządumiejskiegowm.st.Warszawie,Warszawa1948,s.21,28,30.
31T.Szarota,Naloty na Warszawę podczas II wojny światowej,[w:]W.fałkowski,Straty Warszawy 
1939−1945. Raport, Miasto Stołeczne Warszawa,Warszawa2005,s.263.materiałtenodnalazł
autorartykułuwzespoleaktDelegaturyrządurPnaKraj,ArchiwumAktnowych,Vioddział, 
sygn.202/i-43,t.1,k.6−10.
32 Warszawa w liczbach…, op.cit.,s.30.
33j.majewski,Śródmieście i jego mieszkańcy w latach niemieckiej okupacji: październik 1939−1 sierpnia 
1944. Dzień powszedni,[w:]W.fałkowski,op.cit.,s.66−68.

http://m.st/
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słowa kluczowe
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streszczenie
BaonStołecznytonajmłodszajednostkawojskowaiirzeczypospolitej,onowa-
torskiejstrukturzeorganizacyjnej,powołananawiosnę1936r.,skupiającawsobie
to,conajlepszewWojskuPolskimdrugiejpołowylat30.ŻołnierzeBaonuSto-
łecznegopełnilisłużbęreprezentacyjnąpodczasświątiuroczystościpaństwo-
wychorazwizytzagranicznychdelegacji.Starannieprzygotowaneumundurowa-
nie,perfekcyjnewyszkolenieinienagannaprezencjabudziłypodziwizachwyt
publiczności.Byłatozarazemjednostkaopełnejwartościbojowejzchlubną
kartązasługpodczasobronyWarszawyw1939r.
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W OBrONie WarszaWy 
W 1939 rOkU 

dariUsz Parzyszek
StowarzyszenieHistoryczneCytadela

Warszawa
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geNeza POWstaNia 
BaONU stOłeczNegO (Bs)

Wstrukturzekażdejarmiiistniałyiistniejąpododdziały,któ-
rychpodstawowymzadaniemjestpełnieniefunkcjireprezentacyj-
nych,poprzezudziałwróżnegorodzajuuroczystościachiświętach
państwowych.Starannieprzygotowaneumundurowanie,perfek-
cyjnewyszkolenieinienagannaprezencjazawszebudziłypodziw
izachwytpubliczności.formacjetestawałysięniejakowizytówką
siłzbrojnychisymbolempaństwowości.
DomomentupowołaniaBaonuStołecznegofunkcjereprezenta-

cyjnenaprzemienniesprawowałytrzypułkipiechotystacjonujące
wWarszawie,amianowicie:21.Warszawski„DzieciWarszawy”, 
30.StrzelcówKaniowskichi36.LegiiAkademickiej.realizacja
zadańreprezentacyjnychbyładodatkowymobciążeniemdlatych
pułków,gdyżrównoleglerealizowanybyłnormalnyprogramszko-
leniawojskowego.Wsytuacjirosnącychpotrzebreprezentacyjnych
uznano,żejedynymskutecznymrozwiązaniemjestutworzenieno-
wejjednostkiprzeznaczonejtylkodotychcelów.Opróczfunkcji
reprezentacyjnychjejzadaniemmiałabyćrównieżochronanaj-
ważniejszychobiektówwojskowychwstolicy,wtymwystawianie
posterunkówiwarthonorowych.
PowołującBaonStołecznywprowadzononowatorskicharak-

terorganizacyjnywzględemistniejącychjużjednostekWojska
Polskiego.Założono,żeBaonbędzieskładałsięzrelatywnienie-
wielkiejstałejkadryoficerskiejipodoficerskiej,zaświększość
składuosobowegopochodzićbędziezróżnychpułkówpiecho-
ty.Przyjęto,żeokressłużbytrwaćbędziesześćmiesięcy.Baon
Stołecznyniewcielałinieszkoliłrekrutów,bazującnażołnierzach
jużwyszkolonychwpułkachpiechoty.Dozaszczytnejsłużbykiero-
wanibyliwyróżniającysięwyszkoleniemwojskowym(szczególnie
wzakresiemusztry),postawąpatriotycznąiwysokimiwalorami
moralnymiżołnierze,podoficerowieioficerowie.
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BaonStołecznyzostałpowołanydożyciarozkazem1ministra
sprawwojskowychgen.dyw.TadeuszaKasprzyckiego11marca1936
roku.Dokumentzawierałsześćzałącznikówopisującychorgani-
zacjęistrukturęjednostki.nastopiepokojowejBaonStołeczny
składałsięztrzechkompaniistrzeleckich.Wfazieprzygotowaw-
czejpowołaniaopracowanoharmonogramposzczególnychzmian
wrazzokreśleniemdywizjipiechoty(DowództwaOkręguKorpusu
−DOK)delegującychżołnierzyioficerówdosłużbywBaonie
Stołecznym.Załączniknr6zawierałzestawienieośmiuzmianBS,
ażdo1kwietnia1940roku.Wlatachpokojuodbyłosięsześćpeł-
nychpółrocznychzmianBaonuStołecznego,siódmazostałaprze-
rwanawybuchemwojnywewrześniu1939roku.
Wartowyjaśnićkwestięnazewnictwanowopowołanejjednostki.

Cóżznaczywyraz„baon”znajdującysięwnazwie?Współcześnie
wjęzykupolskimwzasadzienieużywamyjużtegosłowa.„Baon”
funkcjonowałwokresiemiędzywojennymioznaczałpoprostu„ba-
talion”,będącskróconąwersjąjegonazwy.Bataliontojednostka
organizacyjnawwojskumniejszaniżpułk.
PrzezsłużbęwBaonieStołecznymdo1939rokuprzeszliżołnie-

rzepochodzącywsumiez63różnychpułkówpiechoty(zok.70%
wszystkichistniejącychpp),zcałegoobszaruiirzeczypospolitej.
możnawięcstwierdzić,żebyłatowpełnireprezentatywnajednost-
kaWPzarównopodwzględemwykonywanychzadań,jakiskładu
osobowego,pochodzącegozewszystkichgarnizonówPolski.

szczegółOWe zestaWieNie zmiaN 
BaONU stOłeczNegO2

i zmiana, Baon stołeczny legionowy,
od1kwietniado1października1936roku
DelegowaniżołnierzepochodzilizDOK:iiLublin,iiiGrodno,
iXBrześć.

1 m.S.Wojsk.Dep.Dow.Og.L.dz.1271/Tjn.Org.
2T.Sarnecki,Baon Stołeczny – Album cegiełka. Stowarzyszenie Historyczne Cytadela,Warszawa2013,
s.53.
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• 1.kompaniaBSz1.DPLeg.(Wilno)–PułkiPiechotyLegionów:
1.,5.,6.(Wilno);

• 2.kompaniaBSz2.DPLeg.(Kielce)–PułkiPiechotyLegionów: 
2.(Sandomierz),3.(jarosław),4.(Kielce);

• 3.kompaniaBSz 3.DPLeg. (Zamość)–PułkiPiechoty
Legionów:7.(Chełm),8.(Lublin),9.(Zamość).

ii zmiana, Baon stołeczny górski,
od1października1936do1kwietnia1937roku
DelegowaniżołnierzepochodzilizDOK:VKraków,ViLwów, 
XPrzemyśl.

• 1.kompaniaBSz21.DPGórskiej(Bielsko)–PułkiStrzelców
Podhalańskich:1.(nowySącz),3.(Bielsko),4.(Cieszyn);

• 2.kompaniaBSz22.DPGórskiej(Przemyśl)–PułkiStrzelców
Podhalańskich:2.(Sanok),5.(Przemyśl),6.(Sambor);

• 3.kompaniaBSz11.KarpackiejDP(Stanisławów)–PułkiPiechoty: 
48.(Stanisławów),49.(Kołomyja),53.(Stryj).

• 
iii zmiana, Baon stołeczny Podlasko-Poleski,
od1kwietnia1937do1września1937roku
DelegowaniżołnierzepochodzilizDOKiXBrześć.

• 1.kompaniaBSz9.DP(Siedlce)–PułkiPiechoty:22.(Siedlce),
34.(BiałaPodlaska),35.(Brześć);

• 2.kompaniaBS–20.DP(Baranowicze)–PułkiPiechoty: 
78.(Baranowicze),79.(Słonim),80.(Słonim);

• 3.kompaniaBSz30.DP(Kobryń)–PułkiPiechoty:82.(Brześć), 
83.(Kobryń),84.(Pińsk).

iV zmiana, Baon stołeczny Wołyńsko-Podolski,
od1września1937do1kwietnia1938roku
DelegowaniżołnierzepochodzilizDOKiiLublin.

• 1.kompaniaBS–12.DP(Tarnopol)–PułkiPiechoty:51.(Brzeżany), 
52.(Złoczów),54.(Tarnopol);

• 2.kompaniaBSz13.DP(równe)–PułkiPiechoty:43.(Dubno),
44.(równe),45.(równe);
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• 3 .  kompania BS z 27.  DP (Kowel) – Pułki  Piechoty: 
23.(WłodzimierzWołyński),24.(łuck),50.(Kowel).

V zmiana, Baon stołeczny Wielkopolski,
od1kwietniado1października1938roku
DelegowaniżołnierzepochodzilizDOKViiPoznań.

• 1.kompaniaBSz14.DP(Poznań)–PułkiPiechoty:55.(Leszno), 
57.(Poznań),58.(Poznań);

• 2. kompania BS z 17.DP (Gniezno) – Pułki Piechoty: 
68.(Września),69.(Gniezno),70.(Pleszew);

• 3.kompaniaBSz25.DP(Kalisz)–PułkiPiechoty:29.(Kalisz), 
56.(Krotoszyn),60.(OstrówWlkp.).

Vi zmiana, Baon stołeczny kujawsko-Pomorski,
od1października1938do1kwietnia1939roku
DelegowaniżołnierzepochodzilizDOKViiiToruń.

• 1.kompaniaBSz4.DP(Toruń)–PułkiPiechoty:14.(Włocławek), 
63.(Toruń),67.(Brodnica);

• 2.kompaniaBSz 15.DP (Bydgoszcz)–PułkiPiechoty: 
59.(inowrocław),61.(Bydgoszcz),62.(Bydgoszcz);

• 3.kompaniaBSz 16.DP (Grudziądz)–PułkiPiechoty: 
64.(Grudziądz),65.(Starogard),66.(Chełmno).

Vii zmiana, Baon stołeczny krakowsko-śląski,
od1kwietniado1października1939roku
DelegowaniżołnierzepochodzilizDOKiVłódź,VKraków.

• 1.kompaniaBSz6.DP(Kraków)–PułkiPiechoty:12.(Wadowice), 
16.(Tarnów),20.(Kraków);

• 2.kompaniaBSz7.DP(Częstochowa)–PułkiPiechoty: 
25.(PiotrkówTryb.),27.(Częstochowa),74.(Lubliniec);

• 3. kompaniaBSz 23.DP (Katowice) –Pułki Piechoty: 
11.(TarnowskieGóry),73.(Katowice),75.(Chorzów).



74 DAriuSZPArZySZeK

Viii zmiana, Baon stołeczny mazowiecko-kurpiowski,
od1października1939do1kwietnia1940roku
DelegowaniżołnierzemielipochodzićzDOKiWarszawa.

• 1.kompaniaBSz8.DP(modlin)–PułkiPiechoty:13.(Pułtusk), 
21.(Warszawa),32.(modlin);

• 2.kompaniaBSz18.DP(łomża)–PułkiPiechoty:33.(łomża), 
42.(Białystok),71.(Zambrów);

• 3.kompaniaBSz28.DP(Warszawa)–PułkiPiechoty:15.(Dęblin), 
36.(Warszawa),72.(radom).

OrganizatoremipierwszymdowódcąBaonuStołecznegobył
mjrbr.panc.julianGłowacki(1897–1986).Byłonwieloletnim
oficerem1.PułkuCzołgówwŻurawicy.W1930rokuprzydzielo-
nyzostałdoCentrumWyszkoleniaBroniPancernejwmodlinie. 
Od 1kwietnia 1936do 1maja 1939rokudowodziłBaonem
Stołecznym,poczymskierowanyzostałnadowódcę3.Batalionu
PancernegowWarszawie.WDowództwieObronyWarszawy
w1939rokubyłdowódcąbronipancernej.Trafiłdoniewolinie-
mieckiej.Pozakończeniuwojnybyłprześladowanyprzezwła-
dzekomunistyczne,zostałwyrzuconyzpracy3.Odznaczony 
byłm.in.VirtutimilitariVkl.(1920r.),OrderemOdrodzeniaPolski
Vkl.,SrebrnymKrzyżemZasługi4.

słUżBa W czasie POkOJU

BaonStołecznyuświetniałnajważniejszeuroczystościpań-
stwowe,wtymdefilady:wdniuświętaKonstytucji3maja,święta
Żołnierza15sierpnia,11listopadawświętoniepodległości,zoka-
zjiimieninmarszałkaedwardarydza-śmigłegoczyteżmarszał-
kajózefaPiłsudskiego,zokazjiświętamorzawczerwcu,wizyty
władzpaństwowychizwierzchnikówsiłzbrojnych,wizytywysokiej
rangidyplomatów,powitaniaattachéwojskowychwWarszawie.
BaonStołecznyasystowałpodczaswizytm.in.:królarumunii
3ibidem,s.2.
4r.rybka,K.Stepan,Rocznik oficerski 1939,Kraków2006,s.25.
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Karolaii(1937r.),szefasztabuarmiifińskiejgen.LennartaOescha
(1937r.),szefasztabuarmiiestońskiejgen.reeka(1937r.),szefa
sztabuarmiiłotewskiejgen.Hartmansa(1937r.),ministraspraw
zagranicznychAustriiGuidoSchmidta(1937r.),prezesaafgań-
skiegobankunarodowegoAbdulamedżidaKhana(1937r.),mini-
strafinansówłotwyLudvigaekisa(1938r.),regentaWęgieradm.
miklosaHorty’ego(1938r.),szefarumuńskiegosztabugeneralnego 
gen.Stefanaionescu(1938r.),ministrasprawzagranicznych 
iiirzeszyjoachimavonribbentropa(1939r.),naczelnegodo-
wódcyarmiilitewskiejgen.Stasysaraštikisa(1939r.),naczelnego
wodzaarmiiestońskiejgen.johanaLaidonera(1939r.),ministra
robótpublicznychfrancjiAnatole’ademonzie(1939r.),szefaszta-
bubrytyjskichzamorskichsiłzbrojnychgen.edwardaironside’a 
(1939r.).Ostatniąuroczystościączasupokoju,wjakiejbrałudział
BaonStołecznybyłoprzekazaniePolscesztandarówwszystkichsta-
nówAmeryki,comiałobyćsymbolemwspieraniapolskichdążeń
pokojowych,wdniu23sierpnia1939roku.
DocodziennychobowiązkówBaonuStołecznegonależałarów-

nieżuroczystazmianawartyprzedKomendąmiasta.udziałwniej
brałazawszeorkiestra.jednąztakichzmianBaonuStołecznego
GórskiegozarejestrowałakameraPolskiejAgencjiTelegraficznej
wkwietniu1937roku.
BaonStołeczny,opróczfunkcjireprezentacyjnychpełniłrównież

funkcjeochronyizabezpieczenianajważniejszychobiektówwgar-
nizoniewarszawskim.Codziennieżołnierzepełnilisłużbęwartow-
nicząwKomendziemiastaprzypl.Piłsudskiego4,wystawiając
m.in.posterunekalarmowynatarasieprzedwejściemdobudyn-
ku.Drugienajważniejszemiejsce,gdziewystawianabyławsposób
ciągływartahonorowatoGróbnieznanegoŻołnierza.inneobiekty
chronioneto:DowództwoOkręguKorpusuiprzyul.Przejazd,lot-
nisko1.PułkuLotniczegonaOkęciu,WojskoweWięzienieśledcze
nr1,fortSłużew,dzielnicamokotów(prawdopodobniechodziło
odomyoficerówSztabuGeneralnegom.in.przyforciemokotów).
BaonStołecznywykorzystywałwzadaniachochronnychrównież
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specjalniewyszkolonepsywartownicze.Wsumiekażdegodniapo-
nadstużołnierzypełniłosłużbęwartowniczą.Dosukcesównależy
zaliczyćm.in.zatrzymaniemężczyznpodejrzanychoszpiegostwo:
jednegowhangarze1.PułkuLotniczego,adrugiegowrejonieko-
szar1.DywizjonuArtyleriiKonnej5.

sztaNdar BaONU stOłeczNegO

Każdajednostkawojskowaposiadasztandar,któryjestsym-
bolemjejtrwałości,wartościżołnierskichipatriotycznych.Baon
Stołecznyrównieżotrzymałswójsztandar,któryzostałwręczony
4listopada1936roku,awięcwpięćmiesięcyposformowaniujed-
nostki.Wliteraturzewielokrotniepodajesiędatę10listopada1936
rokujakodzieńwręczeniasztandaru,jednakżeostatniebadania
StowarzyszeniaHistorycznegoCytadelapozwoliłynaostateczną
weryfikacjętejdaty.SztandarzostałufundowanyprzezZarząd
miastaStołecznegoWarszawy.najegoprawejstronieumieszczo-
nonaczterechrogachstylizowane,wyhaftowanelitery„BS”woto-
czeniuwieńcalaurowego,pośrodkubyłwyhaftowanyorzełpań-
stwowy.Lewastronasztandarumiaławtrzechrogachhaftowane
godłoWarszawy–syrenkęwarszawskązkoroną,zaśwprawym
górnymroguwizerunekmatkiBoskiejCzęstochowskiej,patronki
WojskaPolskiego.Centralnemiejscezajmowałasentencja„Honor
iOjczyzna”.Dodniadzisiejszegosztandarnieprzetrwałwcałości.
WkońcowychdniachobronyWarszawyw1939roku,zawiedzą 
ks.misjonarzaedmundaKrausezostałschowanywkościele 
św.KrzyżanaKrakowskimPrzedmieściu,wskrytcenadkaplicą
matkiBoskiejCzęstochowskiej.Wstanienienaruszonymdotrwał
dopowstaniawarszawskiego.23sierpnia1944rokuzranarozpo-
częłysięwalkiokościółśw.Krzyża,któryostrzelanyprzezczołgi
niemieckiestanąłwpłomieniach.Wtedyteżcałkowiciespaliłasię
kaplicamatkiBoskiejCzęstochowskiej.Podczasodbudowykościo-
łaodnalezionojedynienadpalonągłowicęsztandaru,którazostała
5P.Zarzycki,Batalion Stołeczny,Pruszków2005,s.12.
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przekazanaw1959rokudomuzeumWojskaPolskiego.Dodzisiaj
znajdujesięnawystawiegłównejwmuzeum.
jednakżetonie jestkoniechistoriisztandaru.Zasprawą 

śp.TomaszaSarneckiegowierniewykonanazostałajegowierna
replika,ztakichsamychmateriałów,zjakichwykonanybyłory-
ginał.Pieczołowiciewyhaftowanojąręcznie,tradycyjnymitech-
nikami.Poświęcenieodrestaurowanegosztandaruodbyłosię
23sierpnia2014rokuwkościeleśw.Krzyża,zasystąBatalionu
reprezentacyjnegoWP.Sztandaruroczyściezostałprzekazany
tegodniadoSaliTradycjiDowództwaGarnizonuWarszawa.Tam
znajdujesiędodzisiaj,prezentowanypublicznie.replikasztanda-
ruwykorzystywanajestwczasieróżnychwydarzeńhistorycznych,
podczasktórychodtwarzanyjestprzezStowarzyszenieHistoryczne
CytadelaBaonStołeczny.

strUktUra BaONU stOłeczNegO

BaonStołecznywwarunkachpokojowychskładałsięzkadry
stałej:10oficerów,33podoficerówi22elewówiwymiennej:6ofi-
cerówmłodszych,42podoficerówzawodowychinadterminowych
oraz445podoficerówiszeregowychsłużbyczynnej6.nieposia-
dałwłasnychkoszar,zakwaterowaniewyznaczonowkoszarach 
1.DywizjonuArtyleriiKonnejprzyul.29Listopada.Początkowo
ilośćmiejscbyłaniewystarczająca,cospowodowało,żejednakom-
paniadomarca1937rokukwaterowaławbudynkachkoszarowych
1.PułkuArtyleriiPrzeciwlotniczejprzyul.Puławskiej.
BaonStołecznyjakopierwszajednostkawWojskuPolskim

otrzymałnawyposażenienowowprowadzaneumundurowa-
niepiechoty–sukiennąkurtkęwz.36(wiosna1936r.)ispodnie
zowijkamiwz.37(wiosna1937r.),płaszczewz.36,wprowadzone
nastanw1938roku.nowywzórmundurupiechotyróżniłsięodpo-
przednichnowocześniejszymkrojem,kurtkaposiadaładodatkowo
dwiekieszenienapiersi,spodniebyłyproste(poprzedniobrycze-
sy)zkrótkimiowijkami.Tkaninamundurowamiałanowąbarwę
6http://www.cytadela.aplus.pl/wsp_bs.htm,[dostęp:14.09.2019].
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ochronną,znacznielepiejmaskującąwwarunkachpolskiejprzy-
rody.Tonowesukienneumundurowanienoszonebyłoprzezszere-
gowych,jakipodoficerów.Byłjednakwyjątekodtejzasady.Celem
uzyskaniajednolitegowyglądukompaniistrzeleckichpodczasuro-
czystościwmundurachsukiennych(orazskórzanychtrzewikach)
występowalirównieżoficerowie:dowódcapocztusztandarowego
orazdowódcyplutonów.PozostalioficerowieBaonuStołecznego
nosilimundurykrojuoficerskiegogabardynowewz.36orazbuty
zwysokimicholewami.KażdyżołnierzpoprzybyciudoWarszawy,
opróczprzywiezionegozesobąkompletumundurowegootrzymy-
wałcałkowicienowyzestawumundurowaniasukiennegonowego
typu,dopasowanegodosylwetki.Dotegodostawałnasuwkinana-
ramiennikizmetalowymemblematem„BS”oraznowypasiła-
downiceskórzanejasnobrązowegokoloru.Oficerowiekadrystałej
nanaramiennikachmieliwyhaftowanybajorkiemznak„BS”,zaś
oficerowierotacyjnizaopatrywanibyliwnasuwkinanaramiennik
zprzyszytymmetalowymznakiem„BS”(zakrywaływyhaftowany
nanaramiennikunumermacierzystegopułku,zktóregopochodził
danyoficer).
WyjątkowypodwzględemmundurowymbyłBaonStołeczny

Górski.Służyliwnimżołnierzezpułkówpodhalańskichikar-
packich.Wyróżnikiemmundurowympułkówpodhalańskichbył
kapeluszzfantazyjnieprzyczepionymorlimpióremipuszkiem
zprawejstronykapelusza.Całośćuzupełniałapelerynatypiii,za-
pinanaugórynaskórzanyplecionykołekorazprzyszytynakoł-
nierzuemblematpodhalański–swastykanagałązkachjedliny.
jeszczebardziejwidowiskowymundurposiadał49.PułkPiechoty
z11.KarpackiejDywizjiPiechoty.Dowystąpieńuroczystychnoszo-
nybyłkapeluszhuculskioodmiennymkształcieniżpodhalański.
Kapelusztenmiałpoprawejstroniepękpiórcietrzewia(bądźko-
guta–specjalnieukształtowanych)zpuszkiem.Szerokapodpinka
zczerwonejskórynabijanabyłaponad500drobnymigwoździami
zbiałegometalu,dającwefekciebardzowidowiskowenakryciegło-
wy.napelerynietypuiiiprzyszytebyłynakołnierzuemblematy
karpackie–krzyżhuculskinaliściachdębuzgałązkąlimby.
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BaonStołeczny,pomimopełnienialicznychfunkcjireprezen-
tacyjnychrealizowałrównieżustalonytoksłużbyliniowejjed-
nostkipiechoty.Dwarazywrokubrałudziałwćwiczeniachmię-
dzydywizyjnychnapoligonieCentrumWyszkoleniaPiechoty
wrembertowie.Cyklicznieprzeprowadzanebyłyzajęciastrze-
leckienastrzelnicygarnizonowejnaBielanachoraznastrzelnicy 
1.PułkuSzwoleżerówwforcieSiekierki.Wokresietużprzedwybu-
chemwojnyodbyłysiędwadużećwiczeniastrzeleckie.jednomiało
miejscenastrzelnicynaBielanachwdniach20−21lipca1939roku.
Wciągudwóchdnikażdakompaniaodbywałacałodziennezajęcia
strzeleckie(odgodz.5.00do19.00)zkarabinówmauserwz.98oraz
ciężkichkarabinówmaszynowychwz.307.Drugiezaśodbyłosię
21i22sierpnianastrzelnicywrembertowie,udziałwnichwzięło
wsumie94żołnierzy8.
DrugimdowódcąBaonuStołecznegozostałmjrjózefSpychalski,

powołanyrozkazemmSWojsk.BiuroPers.L.37/tjn.ii–1z8kwiet-
nia1939roku.majorSpychalskidoBaonuStołecznegoprzybyłjuż 
24kwietnia,celemsukcesywnegoprzejmowaniaobowiązkówdo-
tychczasowegodowódcymjr.Głowackiego9.Oficjalniedowództwo
nadjednostkąobjąłon2maja10,tegodniawasyściewszystkich
kompaniiBSiorkiestryodbyłasięuroczystośćzdaniaiobjęcia
jednostki11.

mOBilizacJa

narastającelatem1939rokunapięciepolityczneimilitarne
pomiędzyPolskąaniemcamimiałorównieżswójskutekwzada-
niachrealizowanychprzezBS.jednakżewniektórychaspektach
dokońcaniezostałzakłóconypokojowyporządeksłużby,gdyżnp.
orkiestraBSdawałapublicznekoncerty.Wsamymsierpniu1939
7CentralneArchiwumWojskowe (dalej:CAW),Rozkaz dzienny nr 152 z 6 lipca 1939 r.  
mjr. Spychalskiego,sygn.BSi.320.98.3,nlb.
8CAW,Rozkaz dzienny nr 192 z 23 lipca 1939 r. mjr. Spychalskiego,op.cit.
9CAW,Rozkaz dzienny nr 96 z dnia 26 kwietnia 1939 r. mjr. Juliana Głowackiego,op.cit.
10CAW,Rozkaz dzienny nr 101 z dnia 2 maja 1939 r. mjr. Józefa Spychalskiego,op.cit.
11CAW,Rozkaz dzienny nr 100 z dnia 1 maja 1939 r. mjr. Juliana Głowackiego,op.cit.
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rokubyłoichwsumiesiedemm.in.5sierpniawPolskimradiu,
13sierpnianaStarymmieścieiwszpitaluCentrumWyszkolenia
Sanitarnego.24sierpniaogodz.5.30ogłoszonazostałamobilizacja
alarmowa(żółta)BaonuStołecznego12.Zgodniezzłożeniamiplanu
mobilizacyjnegoBSmiałosiągnąćgotowośćbojowąw21godzin13.
mobilizacjaprzebiegłasprawnieizgodniezzakładanymplanem.
Byłatozasługawłaściwegodziałaniakpt.LudwikaSzczygielskiego
odpowiadającegozacałośćsprawmobilizacyjnych.Wramachtych
pracBaonStołecznywystawiłczwartąkompanię.Każdazmobilizo-
wanakompanialiczyłapo224żołnierzy14,cołączniedawałow896
ludzi.PodstawowymzadaniemBSmiałobyćwtejsytuacjiobjęcie
wartisłużbybezpieczeństwawnajważniejszychmiejscachstolicy15.
31sierpniaogodz.24.00ogłoszonazostałamobilizacjapo-

wszechna16,któranaBSnakładałaobowiązekwystawieniadwóch
BatalionówWartowniczych:nr12(wskładzietrzechkompanii
strzeleckichiplutonukarabinówmaszynowych)inr14(wskła-
dzieczterechkompaniiiplutonukarabinówmaszynowych)17.
ObaBatalionyWartowniczeskładałysięzok. 1000żołnie-
rzy.nawieśćomobilizacjidoBaonuStołecznegopowróciłpor.
WładysławDworzanowskizkursudowódcówkompaniiwCentrum
WyszkoleniaPiechotywrembertowieiobjąłobowiązkiadiutanta
dowódcyBS18.Godnepodkreśleniasąrównieżpostawypodoficerów
starszych,którzymającprzyznanewtychdniachurlopywypoczyn-
kowezrezygnowaliznich,zgłaszającsiędosłużby,np.sierż.zaw.
AntoniPączkowski19isierż.zaw.Wincentymłynarczyk20.
Wcześniej,26sierpniamajorSpychalskiwydałrozkazospo-

rządzeniuraportuzestanuprzybyłychdoBSoficerówiszerego-
wychrezerwy.Tegodniaikolejnego,27sierpniadowódcaodbył
12Zapiskizwalkw1939r.kpt.LudwikaSzczygielskiego,relacjawposiadaniuautora,nlb.
13ibidem.Dotychczaswliteraturzepodawanoczasosiągnięciagotowościbojowejna20godzin.
14A.Wolf,Batalion Stołeczny,„WrocławskiTygodnikKatolików”1968,nr49.
15Zapiskizwalkw1939r.kpt.LudwikaSzczygielskiego,op.cit.
16ibidem.
17P.Zarzycki,op.cit.,s.18.
18CAW,Rozkaz dzienny nr 193 z dnia 24 sierpnia 1939 r. mjr. Józefa Spychalskiego,op.cit.
19CAW, Rozkaz dzienny nr 195 z dnia 26 sierpnia 1939 r. mjr. Józefa Spychalskiego,op.cit.
20CAW,Rozkaz dzienny nr 199 z dnia 31 sierpnia 1939 r. mjr. Józefa Spychalskiego,op.cit.
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przeglądwszystkichkompaniibatalionupodkątemkompletności
wyposażeniapolowegomobilizacyjnego.28sierpniadodatkowo
miałmiejsceprzeglądmagazynówBS,podkątemzabezpiecze-
niaumundurowaniaiwyposażenia.Zwołanazostałateżodprawa
wszystkichoficerówipodoficerówpodsumowującadziałaniamo-
bilizacyjne21.Od29sierpniaBSmiałrozkazdodatkowoobsadzić
mostykolejowo-drogowenaWiśle:mostCytadela,Kierbedzia,ko-
lejowy,Poniatowskiegoorazmostwokolicachmiejscowościświdry.
nakażdymztychposterunkówwartętrzymałjedenoficerwraz
zkilkunastomaszeregowymi22.

BaON stOłeczNy W OBrONie WarszaWy 
Od 1 dO 3 WrześNia 1939 rOkU 
− POd rOzkazami kOmeNdy miasta

PrzezpierwszetrzydniwrześniaBaonStołecznypodlegał
podrozkazyKomendymiastaiwykonywałzadaniadotyczące
zapewnieniabezpieczeństwawmieście,chroniłrównieżprze-
prawymostowe.3wrześniaAngliaifrancjawypowiedziaływoj-
nęniemcom.naulicachWarszawyzapanowałentuzjazm,ludzie
liczniewyleglinaulice,świętująctowydarzenie.Wydawałosię
wtedy,żedziałaniawojenneniepotrwająjużdługo,liczononary-
chłewsparciesojusznicze.TegodniaBaonStołecznydostałrozkaz
zKomendymiasta,abynagodz.18.00wystawićoddziałiorkie-
strędoudziałuwuroczystymcapstrzyku.miałotobyćdużewy-
darzenie,gdyżustaleniadotycząceuroczystościtrwałyjużodsa-
megorana.Wydanożołnierzomumundurowaniereprezentacyjne.
Koniecznośćprzemundurowaniawynikałazfaktu,iżBSposiadał
jużwyposażeniemobilizacyjne,różniącesięodtegodowystą-
pieńuroczystychm.in.podczasuroczystościnakołnierzukurtki
mundurowejprzyszytebyłyozdobnepatkikolorugranatowego 
zesrebrnymwężykiem,którewpolubyłyzupełnieniepotrzebne.
21CAW,Rozkaz dzienny nr 194 z dnia 25 sierpnia 1939 r. mjr. Józefa Spychalskiego,op.cit.
22CAW,Rozkaz dzienny nr 196 z dnia 28 sierpnia 1939 r. mjr. Józefa Spychalskiego, op.cit.
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TużprzedrozpoczęciemuroczystościdoBSzadzwoniłbezpośrednio 
gen.dyw.januszGłuchowski,iwiceministersprawwojskowych,
wydająccałkowicienowyrozkaz.OtóżBaonStołecznymiałwy-
stawićoddziałwsile120żołnierzyzczteremakarabinamimaszy-
nowymi,któregozadaniemmiałobyćposzukiwaniedywersantów
wrejoniewsiBłotapodfalenicą.Oddziałemdowodziłkpt.Wacław
Sikorski.Pobezskutecznychposzukiwaniachdywersantówżołnie-
rzewrócilidokoszar.Wtymczasiewuroczystymcapstrzykuwzięła
jedynieudziałorkiestraBS.Byłotoostatnieuroczystewystąpienie
BaonuStołecznego23.
Wdniu3wrześniagen.dyw.TadeuszKasprzycki,ministerspraw

wojskowych,wydałrozkazprzygotowaniaobronymostównaWiśle
naodcinkuodmodlinadoSandomierza.Dowódcąodcinkapierw-
szegoodmodlinadoDęblinazostałdowódcaOkręguKorpusu 
nrigen.bryg.mieczysławTrojanowski,którywyznaczyłnadowód-
cęobronyWarszawygen.bryg.SGWalerianaCzumę.Przystąpił
onniezwłoczniedoorganizacjiswojegozgrupowania,dysponując
oddziałamiznajdującymisięwstolicy.Tużpopółnocy4września
wydałrozkazmówiącyoorganizacjiobronyWarszawyodzachodu
orazoobronieprzeprawmostowychnaWiśle.Wskładpierwszych
oddziałówobronyWarszawy,opróczczterechbatalionówmarszo-
wych(zm.in.z21.,30.i36.PułkuPiechoty24),dwóchbatalionów
ckm,wszedłrównieżBaonStołecznyjakojednostkaonajwiększej
silebojowej25.Porazpierwszynastąpiłousystematyzowanieobro-
nyzprzydziałemposzczególnychjednostekdoczterechodcin-
kówobrony:„mokotów”,„Ochota”,„Wola”i„marymont”.Batalion
Stołecznymiałobjąćpozycjenaodcinku„Wola”zzadaniemobro-
nynaliniiWola–Koło–Powązki.Wsparciembyłydwiebaterie 
41.DywizjonuArtyleriiLekkiej,plutonzaporowysaperówikompa-
niarobocza26.Polskieoddziałymiałyzająćpozycjewoparciuoza-
budowaniaiobiektystałe.
23A.Wolf,op.cit.
24CAW,Rozkaz I wiceministra spraw wojskowych do dowódcy Okręgu Korpusu nr I, gen.  
M. Trojanowskiego, w sprawie wzmocnienia zgrupowania gen. W. Czumy i zorganizowania obrony 
pododcinka „Garwolin”,sygn.ii/18/3,nlb.
25m.Porwit,Obrona Warszawy wrzesień 1939 r. Wspomnienia i fakty,Warszawa1979,s.32.
26CAW,Rozkaz operacyjny nr 1 dowódcy zgrupowania gen. W. Czumy do obrony Warszawy, op.cit.
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BaON stOłeczNy W OBrONie WarszaWy 
Od 4 dO 9 WrześNia 1939 rOkU 
− W zgrUPOWaNiU geN. W. czUmy, 
OdciNek OBrONy „WOla”

4wrześniaogodz.4.0027BaonStołecznyopuściłkoszaryiroz-
począłobsadzanieodcinkaobrony„Wola”.rozpoczęłysięinten-
sywnepracefortyfikacyjne,gdyżzzachodniegokierunkuoczeki-
wanopierwszegonatarcianiemieckiego.uruchomionobudowę
przeszkódziemnychipólminowych,jednakżepostęppracniebył
zadowalającyzpowoduniedostatecznejilościzarównorobotników
cywilnych,jakioddziałówsaperskich.Zapotrzebowaniedzienne
wynosiłookołotrzechtysięcyrobotników.Początkowodyspono-
wanojedyniepięciusetosobami28.5wrześnianaodcinek„Wola”
skierowanododatkowojakowzmocnienieplutonprzeciwpancerny
z41.PułkuPiechoty29.następnegodniameldowano,żepostępprac
saperskichpodwóchdobachodzajęciapozycjiocenianyjestnaok.
50%30,mniejniżnapozostałychodcinkachobrony:„marymont”,
„Ochota”,„mokotów”.
6wrześniaBaonStołecznydostałrozkazwydzieleniajedne-

goplutonustrzeleckiegododyspozycjikomendantagarnizonu
Warszawa.Podstawątakiejdecyzjibyładotychczasowarola,jaką
pełniłBSwstrukturzewarszawskiegogarnizonu−byłjednostkąre-
prezentacyjną,aleteżasystencyjną.Wygłoszonyprzezradiownocy
6wrześniaapelppłk.dypl.romanaumiastowskiegowzywający
mężczyznzdolnychdonoszeniabronidowyjściazWarszawyiewa-
kuacjinawschódspowodowałdużezamieszaniewmieście.Tysiące
mężczyzniichrodzinruszyłownieznanenawschód.Atmosfera
chaosuiewakuacjinieominęłarównieżżołnierzyBS.Takrelacjo-
nujetowydarzeniekpt.AntoniWolf31:
27Zapiskizwalkw1939r.kpt.LudwikaSzczygielskiego,op.cit.
28CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania gen. W. Czumy. 5 września 1939 r., godz. 15:30,
op.cit.
29CAW,Rozkaz operacyjny nr 2 dowódcy zgrupowania gen. W. Czumy do obrony Warszawy,op.cit.
30CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania gen. W. Czumy. 6 września 1939 r., godz. 7:30,
op.cit.
31A.Wolf,op.cit.
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Orkiestraprzygotowałasiępoddowództwemkpt.K.dowymarszu
zWarszawy.Dyżurnyiinspekcyjnysierż.Góreckiwezwałmnienapo-
moc.Pokrótkimidobitnym,leczwystarczającymwyjaśnieniusytuacji
wojennej,wyjąłemzkaburyrewolwer,rozkazałemkapelmistrzowiodejść
odorkiestryiwydałemkomendę„Orkiestranamojąkomendę,baczność!
rozejśćsię!Spać!”.radośćbyłaogromna,bozamiasttułaczkiw„nieznane”
orkiestrancizostaliwWarszawie,bywziąćudziałwjejobronie.nadru-
gidzień18orkiestrantówzwłasnymiroweramizgłosiłosięochotniczo
nafront,gdzieotrzymawszybrońporannychizabitychtowarzyszach
broni,włączylisiędowalkiwobronieukochanejstolicy.

7wrześniarozpoczęłosięprzekazywaniestanowiskiiibatalio-
nowi40.PułkuPiechoty,zostałoonozakończonedorana8wrze-
śnia.BSodszedłnanowoutworzonyodcinekobrony„Północ”,do-
wodzonyprzezppłk.dypl.WalerianaTewzadze,obsadzającrejon
PowązekifortuBema.Wmeldunkusytuacyjnymzgodz.20.00
7wrześniamjrjózefSpychalskiinformowałozajęciuprzezBaon
StołecznypozycjiwrejoniefortuBema.Stanmoralny,jakiorgani-
zacyjnyoddziałuoceniałjakodobry,pomimoczterokrotnychbom-
bardowańprzezsamolotyLuftwaffepozycjiBaonu.TegodniaBaon
Stołecznyotrzymałkryptonimsztabowy„Żubr”.

BaON stOłeczNy W OBrONie WarszaWy 
Od 9 dO 19 WrześNia 1939 rOkU 
− OdciNek „WarszaWa-zachód”, 
POdOdciNek „PółNOc”

Wnocyz9na10wrześniaBaonStołecznyprzeprowadziłroz-
poznanienakierunkuKlaudyni,KlaudyniiiWawrzyszew,nie
napotykającstanowiskwroga.Skutkiemniemieckichpróbsfor-
sowaniaobronyWarszawywpoprzednichdniachbyłakolejna
reorganizacjapolskiegodowodzenia.10wrześniapowstałodci-
nekobrony„Warszawa-Zachód”,scentralizowanypodrozkaza-
mipłk.dypl.marianaPorwita.Szefemsztabuzostałppłkdypl.
LeopoldOkulicki32.Linieobronnepodzielonezostałynatrzypo-
32 CAW,Rozkaz operacyjny nr 1 dowódcy odcinka Warszawa-Zachód w sprawie organizacji obrony i jej 
zadań. 10 września 1939 r.,sygn.ii/18/3,nlb.
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dodcinki:„Północ”dowodzonyprzezppłk.WalerianaTewzadze,
wskładktóregowszedłBaonStołeczny,iii/26.PPibatalion 
kpt.rożnowskiego„Zachód”,dowodzonyprzezppłk.Kalandyka
oraz„Południe”dowodzonyprzezppłk.Chmurę.Tegodnia 
kpt.A.Wolfzostałprzeniesionynastanowiskozastępcykwatermi-
strzaKomendymiasta33.
11wrześniawciągudniapozycjeBaonuStołecznegobyłyostrzeli-

waneprzezartylerięnieprzyjaciela.Poustaleniupołożenianiemiec-
kiejbateriizostałaonaostrzelanaprzezpolskąartylerię34.DoBS
dołączyładodatkowozorganizowanaprzezpor.juliuszafreislera
kompaniaciężkichkarabinówmaszynowych.Wchwiliwybuchu
wojnybyłonzastępcąoficeramobilizacyjnegokadryzapasowej
1.SzpitalaOkręgowegowWarszawie35.Por.freislerbyłinwalidą,
gdyżw1936rokuuratowałżycieżołnierzowinarzutnigranatów,
samprzytymtracącrękęioko.nieprzeszkodziłomutowochot-
niczymzgłoszeniusiędosłużbyliniowej.12wrześniaiwnocy 
z12na13wrześniaBS,rozpoznawałprzedpolepolskichpozy-
cjirobiąc,wypadywkierunkuGórc,OsiedlałącznościBabice36 
iWawrzyszewa.
13września pozycje Baonu Stołecznego zostały zbom-

bardowanewgodz. 17.00–18.00przezbombowceLuftwaffe.
Bombardowaniebyłonatyleskuteczne,iżzostałazerwanałącz-
nośćtelefonicznapomiędzybatalionami37.Wielużołnierzyzostało
rannych,wtymkpt.LeonPieczyński,dowódca3.kompanii38.Trafił
doSzpitalaDzieciątkajezus,wktórymnaleczeniuprzebywałaż
do21października1939roku.następniepowypisaniuzeszpita-
latrafiłdoOflaguiiAPrenzlau39.Dowodzenie3.kompaniąobjął 
por.KarolGałecki.

33Zapiskizwalkw1939r.kpt.LudwikaSzczygielskiego,op.cit.
34 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka „Warszawa-Zachód”. 11 września 1939 r. godz. 22:00, 
sygn.ii/18/3,nlb.
35r.rybka,K.Stepan,op.cit.,s.891.
36OsiedlełącznościBabice–takwdokumentachsztabowychnazywanoBoernerowo,część
dzisiejszejdzielnicyBemowo.
37 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka „Warszawa-Zachód”. 13 września 1939 r., sygn. ii/18/3,
nlb.
38StratyBaonuStołecznegoiiii/26.PPwsumiewyniosły17żołnierzyzabitychi23rannych.
39https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Pieczy%C5%84ski,[dostęp:14.09.2019].
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14wrześniaogodzinie7.00wyszłoniemieckieuderzenie 
zeStarychBabicwkierunkunaBlizneiGórcenaplacówkęob-
sadzonąprzezBaonStołeczny,wspartekilkunastomaczołgami.
Ostrzałpolskiejartyleriispowodowałodwrótoddziałuniemiec-
kiegoz33.PułkuPiechotyZmotoryzowanej.PlacówkazOsiedla
łącznościBabicezostaławyparta40,zajęłajednakpozycjenieopo-
dal,napiaszczystychwydmachnazywanychGóramiSzwedzkimi41 
iutrzymałajewdniukolejnym.PrzebywającywWarszawiekpt.
LudwikSzczygielskiotrzymałtegodniarozkazzKomendymiasta
przeniesieniapozostałościpoBSzdotychczasowychkoszar 
naul.Hożą13,amagazynyżywnościowenaul.mokotowską64.
Zadanietozostałozakończonewdniu15września42.
15wrześniaDowództwoObronyWarszawywydałorozkaz

oprzeprowadzeniurozpoznaniawkierunkunaOsiedlełączności
Babice.Celembyłorozpoznanieprzedpola,naktórymdzieńwcze-
śniejnieprzyjacielwykazywałaktywność.rozkazdonatarciaiza-
jęciaOsiedlałącznościBabicedostałogodz.13.00iii/26.Pułku
Piechotydowodzonyprzezmjr.jackaDecowskiego.natarciewy-
ruszyłoogodz.17.00zajmująco18.10nakazanycelbezwalki43.
WysłanenastępniepatrolewkierunkunaStareBabice,Klaudyn
iLaskiniestwierdziłyobecnościniemców.Zdobytojednąarmatę
przeciwlotniczą,motocyklisamochód.
DziałaniazarównoBaonuStołecznego,jakiiii/26.Pułku

Piechotywspierała3.bateria98.DywizjonuArtyleriiCiężkiej.
nasygnałdawanyrakietąprzezpiechotębateriakładłaogieńza-
porowynawskazanepunktyicele.Stanowiskoogniowebaterii
znajdowałosięwParkuTrauguttaprzyCytadeli,apunktobserwa-
cyjnyzorganizowanyzostałwforcieBema.Takopisujewydarzenia
zporanku16wrześniappor.StefanBuczyński,oficerzwiadowczy44:

40 CAW,Meldunek sytuacyjny nr 13 Dowództwa Obrony Warszawy. 14 września 1939 r., godz. 20:00, 
sygn.ii/18/5,nlb.
41TerenwspółczesnegolotniskaBabice.
42Zapiskizwalkw1939r.kpt.LudwikaSzczygielskiego,op.cit.
43iPmSRelacja mjr. Jacka Decowskiego spisana w 1941 r. w oflagu przez płk. T. Tomaszewskiego, 
sygn.B.i.93/b,nlb.
44S.Buczyński,Suwalszczyzna 1939–1944,Warszawa1991,s.80.
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16wrześniawewczesnychgodzinachrannychprowadziłemobserwację
nieprzyjacielanaliniiBabice–Osiedlełączności.naskrajulasuzobaczy-
łemkilkanaścieczołgówniemieckichprzygotowującychsiędonatarcia.
mającdoskonałąlornetęnożycowąwidziałemnawetpojedynczychżołnie-
rzy.Taką„okazję”trudnobyłopominąć.mającdobrzewstrzelaneispraw-
dzonedozory,podałemkomendęnabaterię,przeniosłemogieńnacel
i–żebyczołgistówniespłoszyć–strzelałemogniemprzenośnymtylko
jednymdziałem.Po2−3strzałachiobramowaniucelupodałemkomendę:
„odprawegobateriąpo4nasnopiezbieżnym”−16pocisków(około50kg
1pocisk)ciężkichhaubic155mmprzykryłozgrupowanieczołgów.Wtym
momencieposłyszałemztyługłosdowódcybatalionu:„chłopcze,powtórz
ogień”.natychmiastpadłakomenda:„bateriapowtórzyć–salwanasno-
piezbieżnym”.KiedyopadłkurzidymymjrSpychalskioceniłkrótko: 
6czołgówzniszczonych,4uszkodzone.Okazałosię,żedowódcabatalio-
nu,obchodzącakuratwtymczasielinięobronypiechotyodwiedziłpunkt
obserwacyjnyartyleriiciężkiej.

16wrześniapopołudniuoddziałyniemieckiepodeszłyodpołu-
dniaizajęłybudynkikoszarowe1.PułkuArtyleriiPrzeciwlotniczej45,
zagrażającbezpośredniopozycjomiii/26.PułkuPiechotyiBaonu
Stołecznego.Podjęteprzeciwuderzenie,siłamiobubatalionówod-
niosłosukces46.
WysuniętapozycjanazachodnimodcinkuobronyWarszawy

byładobrymprzyczółkiemdopanowanianaddrogamiwiodący-
miztegokierunkudoWarszawy,atakżedawałamożliwośćwy-
konaniauderzeniawkierunkucofającychsięsiłArmii„Poznań”
i„Pomorze”,celempomocywodwrociedoWarszawy.Wsztabie
Armii„Warszawa”przygotowanoplanytakiegouderzenia.

SpośróddowódcówzwolennikiemwyjścianazachódbyłPorwitijego
szefsztabuOkulicki.Obajrozumieliwpełnitęakcję,wierzyliwjejsku-
teczność.WsztabieObronynajbardziejfanatycznymzwolennikiemtej
ideibyłmójzastępca,ś.p.ppłkStefanKoeb.nikttaknienalegał,nikttak
niewierzyłwpowodzeniejakon.Gdyhukbombidziałrozwalających
ArmięPoznańdochodziłnaszychuszu,byłzrozpaczonyistalepowtarzał
„Historianamtegoniezapomni,żeśmynieposzlinahukdział”47.

45DzisiejszyterenWojskowejAkademiiTechnicznejprzyul.radiowej.
46 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania „Zachód”. 16 września 1939 r., sygn.ii/18/5,nlb.
47T.Tomaszewski,Byłem szefem sztabu obrony Warszawy w r. 1939,Londyn1961,s.69.
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Pierwotnyplanzakładałużycie18batalionówpiechoty,następ-
niezredukowanoilośćdo12batalionów.Kolejnyprzygotowanypro-
jektzakładałjużtylkouderzenie7batalionami,tawersjazostała
zatwierdzonaprzezgen.Czumę.Dowódcąwypaduzostałpłkdypl.
Porwit48.CelemdziałaniabyłouchwycenierejonuBłonie–Pruszków
inawiązaniełącznościzwłasnymisiłamiprzedzierającymisięprzez
PuszczęKampinoską.WgrupieuderzeniowejznalazłsięteżBaon
Stołeczny.Pomimointensywnychprzygotowańdozaplanowanej
akcjiniedoszło.DowódcaArmii„Warszawa”gen.juliuszrómmel
odwołałuderzeniewostatniejchwili,obawiającsięznacznegoosła-
bieniapozycjiobronnychWarszawy.nawieśćotymwydarzeniu
ugen.WalerianaCzumyinterweniowałpłkdypl.marianPorwit.
udałomusięprzekonaćgeneraładoprzeprowadzeniawypadu, 
aleznaczniemniejszymisiłaminiżtopierwotniebyłoplanowane 
–trzemabatalionamipoddowództwemppłk.Okulickiego.
nowymzadaniemBaonuStołecznegomiałobyćwykonanie

natarciapoosiGórce−Bliznerazemzpozostałymijednostka-
mizgrupowaniadowodzonegoprzezppłk.LeopoldaOkulickie-
go.natarcietrzechbatalionów:BaonuStołecznego,i/360.PP,
iV/360.PPzewsparciemczołgów7.TPiwsparciemartyleryjskim 
47.DywizjonuArtyleriiCiężkiejrozpoczęłosię18wrześniaogodz.
12.0549.jakopierwszydoakcjiprzystąpiłi/360.PPwrazzjedną
kompaniąBS,jakośrodkoweuderzeniewzdłużul.Górczewskiej. 
2.kompaniaBaonuStołecznegostanowiłaosłonęnaprawymskrzy-
dleugrupowania.PominięciuOgrodówulrychaoddziałydostały
siępodsilnyogieńartyleryjskiimoździerzowy.Oddziałwypado-
wyppłk.OkulickiegopoosiągnięciuChrzanowanowegoiOdolan
pozostałnanocnazajętymodcinku.Wnocydonatarciawkierun-
kuBlizne–BabiceruszyłypozostałekompanieBaonuStołecznego,
opanowującczołowestanowiskanieprzyjacielawBlizne50.natarcie
48 CAW,Rozkaz szczególny nr 3 dowódcy grupy „Obrony Warszawy” dla dowódcy odcinka „Warszawa-
-Zachód” płk. M. Porwita w sprawie wypadu w celu nawiązania współdziałania z armią gen. 
Bortnowskiego”. 17 września 1939 r.,sygn.ii/18/5,nlb.
49 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka „Zachód”. 18 września 1939 r., godz. 19:00, sygn.ii/18/6,
nlb.
50CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka „Zachód” z nocy 18 na 19 września 1939 r. 19 września 
1939 r., godz. 8:30,sygn.ii/18/6,nlb.
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tobyłoopóźnioneokilkagodzinzpowoduopieszałegoprzybycia
ii/144.PP,którymiałluzowaćBaonStołecznywforcieBema.
Zrana19wrześniaogodz.7.00iii/26.PPwykonałuderzenieod-

ciążającewalkęBS8.kompaniązterenuOsiedlałącznościBabice
wkierunkunajanów.DwukrotneuderzeniaBaonuStołecznego
naobsadzonyprzezniemcówfortiiiBliznepodsilnymogniem
karabinówmaszynowychiartyleriinieprzyniosłypowodzeniaiba-
talionzająłpozycjena500mprzedfortem.Batalionponiósłznacz-
nestratywludziach51.Zginąłm.in.kpt.WacławSikorski(dowódca 
1.kompanii)wogniuckmorazkpt.CzesławDaczkowski(dowódca
2.kompanii)wogniuartyleryjskim,ppor.marianKoterba(dowódca
plutonu1.kompaniickm),ppor.rez.Bieńkowski(dowódcaplutonu
w1.kompanii),ppor.rez.Domagała(dowódcaplutonuw1.kom-
panii),ppor.rez.Pikulski(dowódcaplutonu3.kompanii),sierż.
Stanisławrogalka(dowódcaplutonu3.kompanii),pchor.plut.
rez.Zakrzewski(z3.kompanii–zakłutybagnetami).Takwynika
znowoujawnionychdokumentów,któreprzygotowałkpt.Ludwik
Szczygielskinapodstawiezeznańkpt.TadeuszaGąsiorowskiego,
por.WiktoraOrczewskiegoippor.józefaWaniszyna.Dotychczas
wliteraturzebyłypodawaneinnedatyśmiercitychoficerów52.
PułkownikPorwitwmeldunkusytuacyjnymzrana19września
takpodsumowałakcjęzaczepnąwykonanątrzemabatalionami53:
„Działaniazaczepnemałymisiłamiitodotejporynieostrzelanymi
nierokująwiększychwynikówbądźteżwymagajądużegozużycia
amunicji.Akcjanawiększąskalęwymagazrezygnowaniazrów-
noczesnegotrzymaniaprzedmościa”.Wefekcienatarciezostało
zatrzymanenieosiągnąwszyzakładanychcelów.BaonStołeczny
rozpocząłumacnianiezajętychpozycji.

51 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka północnego, 19 września 1939 r., godz. 19:00,  
sygn. ii/18/15,nlb.
52 Lista strat – poległych – Batalionu Stołecznego w obronie Warszawy, Zapiskizwalkw1939r. 
kpt.LudwikaSzczygielskiego,op.cit.Kpt.Szczygielskiprzynazwiskachobuoficerówpodajedatę
śmierci17września.Zdokumentówarchiwalnychwynika,żeakcjawypadowaBaonuStołecznego
rozpoczęłasię18wrześniaiponiesionowtedyznacznestratyosobowe.
53CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka „Zachód” z nocy 18 na 19 września 1939 r., 19 września 
1939 r., godz. 8:30,sygn.ii/18/6,nlb.
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BaON stOłeczNy W OBrONie WarszaWy 
Od 20 dO 2 PaździerNika 1939 rOkU 
− OśrOdek OPOrU „BlizNe” 
W zgrUPOWaNiU PPłk. dyPl. 
leOPOlda OkUlickiegO 

Oświcie20wrześnianieprzyjacielzrobiłdwawypadyrozpo-
znawczenafortWolaiGroty,skutecznieodparteprzezBS.Chcąc
poznaćzamiaryniemcówzarządzonopatrolowanieprzedpola.
PozycjeBaonuStołecznegozostałysilniezbombardowanewgo-
dzinachpopołudniowych54.
WzwiązkuzezbliżającymisięodstronyPuszczyKampinoskiej

wojskamigen.TadeuszaKutrzeby,liczonosięzmożliwościąwięk-
szegonaporuoddziałówniemieckich,dlatego21wrześniapłkdypl.
Porwitwydałrozkazoutworzeniuwysuniętejliniioporu,składają-
cejsięznastępującychośrodkówoporu:„OsiedlełącznościBabice”,
„Blizne”i„Odolany”55.BaonStołecznyotrzymałrozkazutworzenia
ośrodkaoporu„Blizne”.
21wrześniaokołogodz.13.00nastanowiskaBaonuStołecznego

ruszyłonatarcienieprzyjacielawsileokołopółtorejkompaniipie-
choty.miałoonocharakterrozpoznawczy.StratyBStojedenzabity
iczterechrannychkanonieróworaztrzyzabitekonie56.
następnegodnianieprzyjacielnieatakował,aleostrzeliwałod-

cinekBaonuStołecznegoogniemartyleriiickm57.Wnocyz22na 
23wrześniawysłanoczterysilnepatrolebojoweoficerskienafort
iiiBlizne,celemrozpoznaniasiłynieprzyjaciela58.uzyskanein-
formacjebyłypodstawądowykonaniauderzenia3.kompaniiBS
nafort.Wwynikuakcjizostałonopanowanyiobsadzonyjednym
plutonempiechotyijednymplutonemckm.23wrześniapłkPorwit
54 CAW,Meldunek sytuacyjny nr 25 Dowództwa Obrony Warszawy do godz. 21:00, 20 września  
1939 r., godz. 23:30,op.cit.
55 CAW,Ogólny rozkaz operacyjny nr 3 dowódcy odcinka „Warszawa-Zachód” w sprawie zmian w do-
tychczasowej organizacji obrony, 21 września 1939, godz. 02:00,sygn.ii/18/7,nlb.
56 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania ppłk. L. Okulickiego, 21 września 1939 r.,  
godz. 21:00,sygn.ii/18/15,nlb.
57CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania ppłk. L. Okulickiego, 22 września 1939 r.,  
godz. 20:00, op.cit.
58ibidem.
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wydałrozkazdodatkowegowzmocnieniazajmowanychstanowisk,
poprzezkopanierowówprzeciwpancernychorazpostawienieza-
siekówzdrutukolczastego.naodcinekppłk.Okulickiegoprzy-
dzielonyzostał5.BatalionSaperówinastępnegodniadodatkowo 
32.BatalionSaperów59.
Ogodz.1.00dnia24wrześniaBaonStołecznywykonałrówno-

czesnywypadkompaniązplutonemstrzeleckimickm,wsparty
dodatkowojednymplutonemckmiplutonemmoździerzyzre-
jonufortuiiiBliznewkierunkunaskrzyżowaniedrógnapołu-
dnieodfortu.WczasiewalkikompaniadoszładoszosyGroty–
Blizne,gdziezostałazatrzymanasilnymogniemartylerii,ckm
imoździerzy.nieprzyjacielowizniszczonojedenckm,dwarkm-y 
izabitookołodziesięciużołnierzy.Stratywłasne:jedenzabity 
idziecięciurannych.
Wnocyz24na25wrześnianapozycjeBaonuStołecznegopro-

wadzonybyłogieńartyleryjskiibronimaszynowej.rannychzo-
stałodwóchstrzelcównaubezpieczeniach60.Zaobserwowano, 
iżnacałymodcinkuniemcyrozpoczęlipraceprzybudowieokopów
ischronówbojowych.Przysilniejszychpolskichakcjachodrazu
rozpoczynałsięogieńartyleriiniemieckiej,przyczymodkryto, 
żepojawiająsięnowezgrupowaniaartylerii61.25wrześniaprzez
całydzieńBSbyłsilnieostrzeliwanyibombardowanyzpowietrza.
DocierającedosztabudowództwaobronyWarszawyinformacje
pokazały,żenacałejdługościodcinkazachodniegonastępujeruch
natyłachnieprzyjaciela,comożeświadczyćoprzegrupowaniuod-
działów62.Wzwiązkuzpożaramiigęstymidymamiwywołanymi
bombardowaniamiokazałosię,żedotychczasowaochronaprzez
artylerięprzeciwlotnicząjestmałoskuteczna,dlategowciągudnia
wydanorozkazzwalczaniasamolotówbroniąmaszynowąipoprzez

59CAW, Rozkaz dowódcy odcinka „Zachód” do budowy umocnień w dniu 23 września 1939 r., 23 wrze-
śnia 1939 r., godz. 3:00,sygn.ii/18/7,nlb.
60CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania ppłk. Okulickiego z nocy 24 na 25 września  
1939 r., 25 września 1939 r.,sygn.ii/18/16,nlb.
61 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania ppłk. Okulickiego z nocy 24 na 25 września  
1939 r., 25 września 1939 r.,op.cit.
62 CAW,Meldunek sytuacyjny nr 34 Dowództwa Obrony Warszawy z godz. 20:00, 25 września 1939 r., 
godz. 23:40,sygn.ii/18/8,nlb.
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wyznaczonegrupystrzelców,aletylkoprzezoddziałybędące
nadrugiejliniiobrony63.
OstrzeliwaniestanowiskBaonuStołecznegotrwałorów-

nieżwnocyz25na26września,stratywyniosłydwóchzabitych
itrzechrannych64.Silnyogieńartyleryjskispowodował,żeplacówka
naforcieiiiBliznewycofałasiębezstawianiadostatecznegooporu
przeciwnikowi,zacodowódcaobsadyzostałoddanypodsądpolo-
wy65.25i26września,pomimonieustannegoostrzałutrwałyciągle
pracesaperskieprzybudowieprzeszkódpolowych:kozłówhiszpań-
skichiwalcówBruna66.DowództwoObronyWarszawyliczyłosię
zrychłymprzypuszczeniemfrontalnegoszturmuprzezniemców
właśnienaodcinkuzachodnim.26wrześniawgodzinachpopołu-
dniowychnieprzyjacielwykonałnatarcienaodcinek4.kompanii
siłąocenionąnadwabataliony.PodpułkownikOkulickiprzystą-
piłdoflankującegoprzeciwuderzeniasiłamiLotniczegoOddziału
SzturmowegoiczęściiV/360.PP67.Wefekcieniemieckienatarcie
zostałozatrzymanepoopanowaniuprzeznieprzyjacielafortuiii
BlizneiczęścizachodniejwsiBlizne.Zginąłdowódca4.kompanii
por.jerzyPytłosz(wcześniejjużrannywtejwalce),ajegozastępca
ppor.Liliwaćzostałciężkoranny.Kompaniatapoutraciedowód-
cówpoczątkowozaczęłaodchodzićidezorganizowaćsię.Wtedy
sytuacjęuratowałmjrSpychalski,dowódcaBaonuStołecznego,któ-
rywystąpiłnaczołokompaniizpistoletemwrękuipoprowadził
kontrnatarcie68.Kompaniapodwieczór,pouporządkowaniuzostała
zpowrotemskierowananastanowiska69.
Ataknieprzyjacielanieprzerwanietrwałwnocyz26na27

września,prowadzonybyłnękającyostrzałartyleryjski,którynad
63 CAW,Zarządzenie dowódcy odcinka „Zachód” w sprawie zwalczania lotnictwa nieprzyjaciela bronią 
ręczną i maszynową, 25 września 1939 r., godz. 14:40,sygn.ii/18/16,nlb.
64CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka „Zachód” z nocy 25 na 26 września 1939 r. 26 września 
1939 r.,op.cit.
65 ibidem.
66WalceBrunatozaporyzbudowanezespiralniezwiniętegodrutukolczastego,któryjestprzymoco-
wanydoziemikołkami.Kozłyhiszpańskietokonstrukcjakozłazrozciągniętymdrutemkolczastym.
67 CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy odcinka „Zachód, 26 września 1939 r., godz. 23:45,sygn.ii/18/8,
nlb.
68A.Wolf,op.cit.
69 CAW, Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania ppłk. Okulickiego. 26 września 1939 r. godz. 21:30, 
sygn.ii/18/16,nlb.
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ranemprzerodziłsięwprawdziwąnawałęartyleryjską–rozpoczął
sięszturmgeneralnynaWarszawę.Tegodniazranawyszedłnie-
mieckiataksiłamii/73PułkuPiechotyi74.PułkuPiechotynateren
pomiędzypozycjamiBaonuStołecznegoaiii/26.PułkuPiechoty.
Wmeldunkuraportowymzdnia27wrześniazgodz.9.12ppłk
Okulickiinformował70:

Wtejchwiliotrzymałemwiadomośćodmjr.Spychalskiego,żenajego
praweskrzydłoidziesilnenatarcienieprzyjaciela,któreczęściowoze-
pchnęłojegoprawoskrzydłowąkompanię.Przewiduję,żekompanieod-
wodowąrazemzlotnikami,którychściągnąłemibrońpancerną,która
zamierzamściągnąć,będęmusiałużyćwkierunkumjr.Spychalskiego.
Stratydniawczorajszegosąznaczne.Dokładnąilośćpodampoobliczeniu
przezbataliony.

relacjaniemiecka71:

O8:00batalionrozpoczynaatak.1kompaniaatakujeokopymiędzy
drogąapołudniowymskrajemkoszar.Wrógotwieraciężkif lankujący
ogieńzlasuwGórcach.PorucznikWahlstabprzełamujeopórwpołudnio-
wejczęścikoszarizajmujepierwszebudynki.następnie,zpowodusilnego
ostrzałuzlewejstrony,atakzostajezatrzymany.(…)2kompaniadosta-
jesiępodciężkiostrzałzckmpołożonegowokolicyOsiedlałączności
Babiceickmwwieżyczcekoszar(…)1plutonipionierzyodnotowali12
zabitychi15rannychwciąguzaledwiekilkuminut(…).

niedoszłojużdoplanowanegoprzezppłk.LeopoldaOkulickiego
przeciwuderzenia,gdyżogodz.12.00zaczęłoobowiązywaćzawie-
szeniebroni.
BaonStołeczny,zgodniezrozkazempłk.marianaPorwitapozo-

stałwpełnejgotowościbojowejnadotychczaszajmowanychstano-
wiskachdo29września.Tegodnia,zranaBSprzeszedłdonowego
rejonuzakwaterowania,napołudnieodliniiobwodowejkolei.
Domiejscapostojukpt.SzczygielskiegowWarszawie29wrze-

śniaogodz.7.00przybyłppor.Dudzikzinformacją,żeBSzostał
70CAW,Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania ppłk. Okulickiego, 27 września 1939 r., godz. 9:12, 
op.cit.
71H.Chill,Das Heidebatalion Celle. I/Inf. Reg. 73 im Polen-Feldzuge 25.8 bis 16.10.1939,Celle1939.
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rozwiązany,adowódcamjrj.Spychalskipopełniłsamobójstwo72.
majorSpychalskibyłwgrupiezałożycielskiejSłużbyZwycięstwu
Polski,pierwszejorganizacjikonspiracyjnejpowołanej27wrze-
śnia1939rokuwWarszawieprzezgen.bryg.Tokarzewskiego- 
-Karaszewicza.rozgłaszanaplotkaośmiercidowódcymiaławięc
pomócmuwrozpoczęciudziałalnościkonspiracyjnej.Kapitan
Szczygielskidostałodpłk.Lucjanaruszczewskiegorozkazformo-
waniazpozostałościBSoddziałówasystencyjnych73.Ogodz.10.00
przewiezionopozostałośćBSzul.Hożej13naul.mazowiecką4
taboramiprzyprowadzonymidwiegodzinywcześniejzpierwszej
liniiprzezkpt.Gąsiorowskiego.Powodemprzeprowadzkibyłoto,
żeul.Hożabyłaprzeznaczonadlaniemcówijużprzeznichsukce-
sywniezajmowana.Kwateranaul.mazowieckiej4byłazajmowa-
nadodnia1października,kiedytoogodz.20.30przybyliniemcy
odbierającbrońżołnierzomBaonuStołecznego74.2października
ogodz.6.30nastąpiłwyjazddoniewoli,doobozuprzejściowego
wSkierniewicach:10oficerów,143szeregowychBS,33szerego-
wychprzydzielonychprzezKomendęmiasta.Do8października
zwolnionozobozuwszystkichszeregowychipodoficerówBaonu
Stołecznego.Oficerowietrafilidooflagu.

skład OsOBOWy dOWództWa 
BaONU stOłeczNegO, Wrzesień 1939 rOkU

• Dowódca−mjrjózefSpychalski
• Adiutant−por.WładysławDworzanowski
• Dowódcaplutonuzwiadu−por.edwardjaroch
• Kwatermistrz−kpt.TadeuszGąsiorowski
• Oficermobilizacyjny−kpt.LudwikSzczygielski
• Oficergospodarczy–p.o.kpt.int.AntoniWolf
• Oficerżywnościowy−chor.józefGórka
• Kapelmistrz−kpt.adm.ZygmuntGrabowski
• Lekarz−por.rez.lek.Hannaeluzer
72Zapiskizwalkw1939r.kpt.LudwikaSzczygielskiego,op.cit.
73ibidem.
74ibidem.
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• Dowódca1.kompanii–kpt.WacławSikorski
• Zastępcadowódcy–ppor.marianKoterba
• Dowódcaplutonu–por.AntoniPrzeździecki
• Dowódcaplutonu–ppor.józefWaniszyn
• Dowódca2.kompanii−kpt.CzesławDaczkowski
• Dowódcaplutonu–por.AlfonsSuchodolski
• Dowódcaplutonu–ppor.mikołajGerutto
• Dowódca3.kompanii–kpt.LeonPieczyński
• Zastępcadowódcy–por.KarolGałecki
• Dowódcaplutonu–por.StefanBocianowski
• Dowódcaplutonu–por.WiktorOrczewski
• Dowódcaplutonu–ppor.WiesławPikulski
• Dowódca4.kompanii–por.jerzyPytłosz
• Zastępcadowódcy–ppor.Liliwać
• Dowódcakompaniackm–por.juliuszfreisler
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słowa kluczowe
StefanStarzyński,prezydentWarszawy,StanisławLorentz,muzeumnarodowe
wWarszawie,Warszawa,Wrzesień1939,TowarzystwoPrzyjaciółWarszawy,Stare
Powązki

streszczenie
PoobjęciustanowiskaprezydentaWarszawyprzezStefanaStarzyńskiegojego
losysplotłysięzlosamiStanisławaLorentza.ToprezydentWarszawywybrał
nadyrektoramuzeumnarodowegowłaśnieStanisławaLorentza,wiedzącojego
możliwościachizdolnościach.Onteżstałsięnajbliższymwspółpracowni-
kiemStarzyńskiegowbezpośredniejdziałalnościadministracyjnej.Prezydent
WarszawyszczególniedoceniałpodejścieLorenzadozagadnieńdotyczących
upowszechnianiakultury.Wosobiedyrektoramuzeumnarodowegoznalazł
wielkiegoentuzjastęrealizacjiswoichplanóworazmodernizacjistolicy.Zinicja-
tywyStarzyńskiegowlistopadzie1935r.powstałaKomisjaOpiekinadZabytkami
WarszawykierowanaprzezStanisławaLorentza.Dyrektormuzeumnarodowego
spełniłnajwiększemarzenieprezydentaStarzyńskiego,w1938r.organizując
wnowymgmachumuzeumnarodowegowystawę„Warszawawczoraj,dziś,
jutro”.Wewrześniu1939r.,pokapitulacjiStanisławLorentzzostałosobistym
tłumaczemprezydentaWarszawyiprzebywałprzynim24godzinynadobę. 
Byłostatniąosobą,którażegnałaStefanaStarzyńskiegowdniujegoaresztowania
przezgestapo.Powojniewrazprzyjaciółmiikolegami,którzyprzeżyligehennę
lat1939−1945przywracałpamięćobohaterskimprezydencieWarszawy.

POłączONe lOsy: 
stefaN starzyński 
– PrezydeNt WarszaWy 

i PrOf. staNisłaW lOreNtz 
– dyrektOr mUzeUm NarOdOWegO W WarszaWie

Beata michalec
muzeumniepodległościwWarszawie

AkademiafinansówiBiznesuVistula,filiawPułtusku
OrCiD0000-0002-3001-2382
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robertjarockiprowadzącw1980rokuzprof.Stanisławem
Lorentzemwywiad,którybyłpodstawądonapisaniaksiążki
Rozmowy z Lorentzem,zadałdyrektorowimuzeumnarodowego
jednoznajważniejszychpytań:

KiedymówiPanoStefanieStarzyńskim,zmieniasięPanugłos,obok
wielkiegoszacunkuwyczuwasiępodniecenieiniesłabnącemimoupływu
latzafascynowanie…jużniewielu,takjakPan,możemówićotejpostaci
napodstawiewłasnegodoświadczenia.jakimczłowiekiembyłStarzyński,
zanimstałsiębohateremnarodowym?1

StanisławLorentzzawszepodkreślał,żemiałwielkieszczęście
działaćwWarszawiewokresietejwłaśnieprezydentury.Wdniu
31lipca1934rokunaurządTymczasowegoPrezydentamiasta
WarszawypowołanyzostałStefanStarzyński,urlopowanypodse-
kretarzstanuwministerstwieSkarbu.Wprowadzonyprzezmini-
strasprawwewnętrznychmarianaZyndrama-Kościałkowskiego, 
2sierpnia1934rokuprzejąłurzędowanieodpełniącegoobowiąz-
kiprezydentajózefaOłpińskiego.Zdniem24września1934roku
StarzyńskimianowanyzostałPrezydentemm.st.Warszawy,zgod-
niezrozporządzeniemPrezydentarPotymczasowychorganach
ustrojowych2.
PrezydentStefanStarzyński,zarazpoobjęciustanowiskazapo-

wiadałaktywizacjęzaniedbanychdzielnicperyferyjnychWarszawy,
ustawienieurbanistykispołecznej„frontemdoWisły”,zaprowadze-
nierównowagibudżetoweji„budzenieumiłowaniamiasta”przez
mieszkańcówstolicy3.Wrazznowymiwładzamimiejskimipostawił
sobiezacelzwiększeniewydajnościipomnożeniewynikówpracy
instytucjimiejskich.DziałalnośćreorganizacyjnaTymczasowego
Zarządumiejskiegowyraziłasięprzedewszystkimwgłębokim
przekształceniuurzędówiinstytucjimiejskich,atakżewzmianach
osobowych,głównienastanowiskachkierowniczych4.
1r.jarocki,Rozmowy z Lorentzem,PiW,Warszawa1981,s.150.
2m.m.Drozdowski,Stefan Starzyński prezydent Warszawy,PiW,Warszawa1976,s.49;B.michalec,
„Warszawa w kwiatach i zieleni” w latach 1935−1939,„KronikaWarszawy”2017,nr1,s.85.
3„KurierPoranny”1934,nr213,s.1.
4 Sprawozdanie z działalności za rok budżetowy 1.IV. 1934r. – 31.III.1935 r.,Warszawa1937,s.9; 
m.m.Drozdowski,op.cit.,s.56;B.michalec,„Warszawa w kwiatach i zieleni”…, op.cit.,s.86.
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Wtymczasie,wmuzeumnarodowymniebyłoanijednegopra-
cownikanaukowegoanijednegopracownikazwyższymwykształ-
ceniem.Bastionmuzealnybyłniedostępnydlauczonychiludzi
nauki5.Zestanowiskadyrektoramuzeumnarodowegojużwpierw-
szychmiesiącachpoobjęciuprzezStarzyńskiegourzęduprezy-
dentazostałzwolnionypłkBronisławGembarzewski.Konsultując
sięwsprawieosoby,którąnależałobypowołaćnatostanowisko,
prezydentStarzyńskiusłyszałnazwiskoStanisławaLorentza,
m.in.odprof.ZygmuntaBatowskiego,odWandyPełczyńskiej,
dziennikarki,odprof.Cezariijędrzejewiczowej.PaniePełczyńska
ijędrzejewiczowabyłybardzoaktywnewWilnie,wtychsamych
latach,coStanisławLorentz6.
napoczątkuczerwca1935roku,jeszczewówczasdrStanisław

LorentzotrzymałodprezydentaStarzyńskiegolist,zaprasza-
jącynarozmowęwsprawieobjęciastanowiskakierowniczego
wmuzeumnarodowym.Bardzosięnadtąpropozycjązastanawiał,
chciałpoczątkowoprzesłaćodpowiedźodmowną,byłuczuciowo
mocnozwiązanyzWilnem.Względyrodzinneinamoważonyskło-
niłygodowyjazdunarozmowędoWarszawy7.
StanisławLorentzrozpocząłpracęjakowicedyrektormuzeum

narodowegowWarszawiezdniem1września1935roku.Zestrony
władzwojewódzkichiministerialnychzastrzeżono,żeLorentzna-
dalbędziekierowałprzygotowaniemgrobunacmentarzunarossie
dlatrumnymatkiisercasyna–marszałkajózefaPiłsudskiego, 
ażdoczasuwykonaniawszystkichpracipołożeniapłyty,zaprojek-
towanejprzezWojciechajastrzębowskiego.Wuroczystościachpo-
grzebowychwWilnieStanisławLorentzuczestniczyłjużjakoczło-
nekdelegacjiWarszawypodprzewodnictwemprezydentaStefana
Starzyńskiego8.
5S.Lorentz,Muzeum Narodowe w Warszawie jako placówka naukowa,[w:]Przeszłość przy-
szłości…. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, 
red.A.rottermund,D.folga-januszewska,e.micke-Broniarek,muzeumnarodowewWarszawie,
ZamekKrólewskiwWarszawie,Warszawa1999.
6S.Lorentz,Muzeum Narodowe w Warszawie,„rocznikmuzeumnarodowegowWarszawie”1985,
t.29,s.26.
7ibidem,s.27.
8ibidem.
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Wlistopadzie1935rokuprezydentStarzyński,tworzącKomisję
OpiekinadZabytkamiWarszawy,powierzył Stanisławowi
Lorentzowijejkierownictwo.GłównymzadaniemKomisjibyło
odsłonięcieśredniowiecznychmurówobronnychWarszawy.
Powierzono również LorentzowiprzewodnictwoZwiązku
PropagandyTurystycznejm.st.Warszawy,gdyżbyłoddawna
wkontakciezPolskimTowarzystwemKrajoznawczym,awWilnie
byłprezesemWileńskiegoOddziałuPTK9.
1września1936rokuustąpiłzestanowiskadyrektoramuzeum

narodowegoBronisławGembarzewski,adyrektoremmuzeummia-
nowanyzostałprzezprezydentaStarzyńskiegoStanisławLorentz10.
WosobienowegodyrektoraStarzyńskiznalazłwielkiegoentuzjastę
realizacjiswoichplanówupowszechnianiakulturyimodernizacji
stolicy,aprzedewszystkimochronyzabytków11.
Wpołowie1936roku,podczasjednejzrozmówprezydent

StarzyńskipoinformowałLorentza,żebardzobypragnąłzorga-
nizowaćwniedługimterminiewielkąwystawę„Warszawawczo-
raj,dziś,jutro”,naktórejprzedstawiłbyswojekoncepcjerozwoju
miastawewszystkichdziedzinach,odzagadnieńurbanistycznych
iplanowaniaprzestrzennegopoprzedsiębiorstwamiejskie,każ-
dezosobna.natakąwystawępotrzebnabyławielkapowierzch-
nia,amuzeumnarodowebyłojeszczewbudowie.GdyStanisław
Lorentzzapytałprezydenta,kiedymiałobysiętoodbyć,usłyszał,
żenajpóźniejw1938roku,przedwyboramidoradymiejskiej.
OczywiścieStefanowiStarzyńskiemuchodziłoouzyskanieszero-
kiegopoparciaspołecznegowokresieubieganiasięostanowisko
prezydentaWarszawyzwyboru.Lorentznatychmiastwysunął
propozycję,abywystawaodbyłasięwnowymgmachumuzeum
narodowego.Starzyńskidołożyłwszelkichstarań,byznalazłysię
dodatkoweśrodkifinansowenabudowęmuzeum.Gmachukoń-
czonyzostałw77.rokuistnieniamuzeum,w23.rokuodchwili

9ibidem.
10S.Lorentz,Muzeum Narodowe w Warszawie. Zarys historyczny,DrukarniaZakładówGraficznych
„BibliotekaPolska”wBydgoszczy,Warszawa1938,s.48.
11m.m.Drozdowski,op.cit.,s.126.
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przekształceniagowmuzeumnarodowe,w11.rokuodpołożenia
kamieniawęgielnego12.
18czerwca1938rokuodbyłasięuroczystośćotwarciamuzeum

narodowegowewłasnymgmachuprzyal.3maja13,dokonałtego
PrezydentrzeczypospolitejPolskiejignacymościcki.rozpoczęła
sięnowaerawdziejachtejinstytucji,StefanaStarzyńskiego 
idr.StanisławaLorentza.Wprzemówieniuinauguracyjnymprezy-
dentWarszawypowiedziałm.in.:

muzeumnarodowerozwijaćsięma–wedługzamierzeńnaszych–jako
skarbnicazabytkówprzeszłości,jakoinstytucjanaukowaijakoinstytucja
oświatowa.(…)Stołecznemuzeumnarodowemaświadczyćwobecswo-
ichiobcychociągłościrozwojukulturycałegonarodupolskiego,mateż
świadczyć,żecenimykulturęinnychnarodówipragniemyznajomośćjej
rozpowszechnić.Wznosząctengmachirozbudowujączbiorymuzealne
miastoWarszawawypełniaćpragnęłoswójobowiązek,jakoStolicaPolski.
(…)muzeumnarodowewWarszawieniejestmuzeumtylkowarszawskim,
leczmuzeumstołecznym,ogólnopolskim13.

marzenieStefanaStarzyńskiegosięspełniło,wpaździerniku
1938rokuzostałaotwartawystawa„Warszawawczoraj,dziś,jutro”.
Zamkniętoją30kwietnia1939roku.PrezydentStarzyńskipisał
wSłowie wstępnymdoprzewodnikapowystawie:

my,współcześniobywateleWarszawy,usiłujemydzisiajodrobićza-
niedbaniaiwydobyćprzeszłośćipięknoWarszawyzzapomnienia.Ten
trudnaszegopokoleniamusisięoprzećnagłębokimumiłowaniumiasta
izrozumieniajegopotrzebobecnychiprzyszłych.Temucelowimasłużyć
obecnawystawa14.

frekwencjanawystawieprzekroczyłamilionzwiedzającychido-
starczyłaStefanowiStarzyńskiemuijegowspółpracownikomwiele
satysfakcji.

12S.Lorentz,Muzeum Narodowe w Warszawie,op.cit.,s.28−29.
13 Odbitka z I Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie,Warszawa1938,s.3i33.
14 Warszawa wczoraj, dziś, jutro, Przewodnik i plan wystawy, Warszawa w liczbach,Drukarniamiejska,
Warszawa1938,s.4.
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Krągprzyjaciółprezydentaijegobliskichwspółpracowników
wlatachjegourzędowaniabył,powieluprzykrychdoświadcze-
niach,staranniedobierany.Obejmowałprzedstawicieliróżnych
orientacjipolitycznych,odmiennychtemperamentówicharakte-
rów,dominowaliwśródnichpiłsudczycyorazlicznagrupaeksper-
tów,główniemłodszegopokolenia,doktórychzaliczałsięStanisław
Lorentz15.
nastałoupalneisuchelato1939roku.StanisławLorentzdojechał

dożonyicórekprzebywającychnawakacjachwfałkowie,anastęp-
negodnia,25sierpnianadranemotrzymałdepeszęodprezydenta
Starzyńskiego:„Wracaćnatychmiast”16.
PierwszyokreswojnyzakończyłsiędlacałejWarszawyidlamu-

zeumnarodowego7września1939,dzieńwcześniejwieczoremSte-
fanStarzyńskizatelefonowałdoStanisławaLorentza:

„TuStarzyński.Czypanwyjeżdża,czyzostajewWarszawie?”.„Zostaję,
niemogęprzecieżmuzeumzabraćzesobąnaplecach.Apan?”„Zostaję.
Telefonujędowszystkichbliższychwspółpracowników,byupewnićsię,
nakogomogęliczyć”17.

Lorentzwrazzgrupąswoichwspółpracownikówjeszczeprzed
wybuchemwojnyorganizowałpracęnadzabezpieczeniemdzieł
sztuki.Wdniachmobilizacjiorazwewrześniu,muzeumnarodowe
wWarszawiestałosięcentralnąinstytucjąochronyzabytków.Tutaj
składanobezcennedepozytyzterenówPolskizachodniejoraz
zmniejszychplacówekwarszawskich.Wobecewakuacjiwięk-
szościpersonelupaństwowejsłużbyochronyzabytkówmuzeum
narodoweprzejęłonapolecenieStefanaStarzyńskiegojejkompe-
tencje,walczącouratowanienietylkoswoichzbiorówidepozytów,
aletakżeozabezpieczeniezabytkówłazienekipłonącegoZamku
Królewskiego18.
niemcyodpoczątkuagresywnieatakowaliWarszawę.Odpierw-

szychdniwrześniacodzienniepowtarzałysięnalotybombowców,

15m.m.Drozdowski,op.cit.,s.163.
16r.jarocki,op.cit.,s.171.
17ibidem,s.176.
18m.m.Drozdowski,op.cit.,s.243.
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któresiałyspustoszeniewróżnychdzielnicachstolicy.Spłonęła
dużailośćdomów,zginęłowielucywilnychmieszkańców,znisz-
czonolubuszkodzonoszeregurządzeńużytecznościpublicznej.
Wojnacorazwyraźniejpokazywałaswojenajgorszeoblicze19.
TrwałaobronacywilnaWarszawyiwalkaodobrakultury. 

20września1939rokuprzySpołecznymPogotowiuTechnicznym
utworzonyzostał,podprzewodnictwemdyrektoramuzeum
narodowegoStanisławaLorentza,specjalnyKomisariatratowania
Zabytków20.PrezydentStarzyńskiutworzyłgowcelurozszerzenia
iusprawnieniaprowadzonejprzezdyrektoramuzeumnarodowego
odpierwszychdniwojnyakcji21.
28września1939rokutrwałypertraktacjewsprawiesposo-

buwykonaniaumowykapitulacyjnej.BrałwnichudziałStefan
Starzyński,jakoprezydentWarszawy.Towarzyszylimuod29wrze-
śniadyrektorzyWydziałówZarządumiastaorazStanisławLorentz,
dyrektormuzeumnarodowego22.
StefanStarzyńskiwiedząc,żeStanisławLorentzznaperfekcyjnie

językniemieckiwyznaczyłmurolęswegostałego,bezpośredniego
współpracownika,któryjakotłumacztowarzyszyłmuwewszyst-
kichrozmowachzniemcami.

 
Chcęwtymtrudnymokresie,któryterazprzyjdzie,miećstaleprzyso-

biekogoś,ktobędziewtajemniczonywewszystkiesprawy,aznajęzyk
niemiecki,któregojanieznam,bobędziemitowarzyszyłteżwczasie
spotkańzniemcami.BędzietodyrektorLorentz.Proszędoniegozwracać
sięzewszystkim,jeśliniebędziekoniecznościbezpośredniegoporozu-
mieniazemną23.

26października1939roku,dogabinetuprezydenta,gdzierów-
nieżprzebywałStanisławLorentz,weszłodwóchoficerówgestapo.
Zapytali,ktozobecnychjestprezydentemmiasta,Starzyńskim, 
19B.michalec,Miasto płonie,[w:]Był taki wrzesień,katalogwystawypodred.T.Skoczka,muzeum
niepodległości,Warszawa2019,s.17.
20ibidem.
21r.jarocki,op.cit.,s.179.
22m.m.Drozdowski,op.cit.,s.291.
23S.Lorentz,Wspomnienie o ratowaniu zabytków i dzieł sztuki we wrześniu 1939 r.,[w:]Cywilna 
Obrona Warszawy we wrześniu 1939. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje, opra-
cowanieL.Dobroszycki,m.Drozdowski,m.Getter,A.Słomczyński,PiW,Warszawa1964,s.274.
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poczympolecilimusięubraćipojechaćzesobą.Oficerpowie-
dział,żemajechaćznimitylkoprezydentStarzyński.Stanisław
Lorentzbyłostatniąosobą,któragowidziała,którejpodałon
rękęnapożegnanie24.StefanStarzyńskijużnigdyniewrócił
zDaniłowiczowskiej,apotemzPawiakadoratusza,dotejpory
niezostałyustalonefaktydotyczącejegośmierci.
StanisławowiLorentzowipowierzonomisjęinterweniowania

uniemieckiegokomisarzaHelmutaOtto.Bezskutecznie.30paź-
dziernika1939rokuwgmachumagistratunieznajomymężczyzna
przekazałLorentzowimalutkąkartkęodręcznienapisanąprzez
StefanaStarzyńskiego:

Będęsięstarałutrzymywaćkontaktprzezoddawcę.Wśledztwiepy-
tanomnieo…[Tupodanebyłylicznenazwiska,którychjużniepamię-
tam–notatkispaliłysięwczasiePowstania].Proszęichuprzedzić.Proszę
przysłaćsłownikniemiecko-polski25.

najpierwStefanaStarzyńskiegoprzesłuchiwanowsiedzibie
gestapowaleiSzucha,potemosadzonowAreszcieCentralnym
przyDaniłowiczowskiej,natyłachratusza.następniezostałprze-
niesionydowięzienianarakowieckiej,astamtądtrafiłnaPawiak.
ByłwięźniemnatakzwanejSerbii,oddzialekobiecym,gdzietrzy-
manogowcałkowitejizolacji26.DalszelosyprezydentaStefana
Starzyńskiegopozostajądodniadzisiejszegozagadką.
Wpierwszychlatachpowojnieuczczeniepamięciprezydenta

WarszawyStefanaStarzyńskiegoniebyłomożliwe,dlaprosowiec-
kiejwładzybyłonbowiemsymbolemprzedwojennejPolski.Wdru-
giejpołowielat50.,wczasachodwilży,udałosięprzemycićiutrwa-
lićpierwszyznakpamięcionim.jednaknadalniedopuszczono
doutworzeniaoficjalnegokomitetuhonorowegoprzywracania
pamięciprezydenta.StefanStarzyńskizostałuczczonyiupamięt-
nionyprzezKomitetKoleżeński,któryutworzylidawniwspółpra-
cownicyiprzyjaciele,podprzewodnictwembyłegowiceprezydenta

24r.jarocki,op.cit.,s.192.
25ibidem.G.Piątek,Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego,GrupaWydawniczafoksal,Warszawa
2016,s.15.
26G.Piątek,op.cit.,s.17.
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WarszawyjulianaKulskiego.Wlatachpóźniejszychtraktowanona-
dalprezydenta,jakouosobieniedawnejrzeczpospolitejiniebyło
szansnażadneoficjalneuroczystości27.
GronokolegówiprzyjaciółprezydentaStefanaStarzyńskiego,

ci,którzyocalelizpożogiwojennejpodjęliinicjatywępostawienia
naCmentarzuPowązkowskim(StarePowązki)jegosymboliczne-
gogrobu.Akcjębudowyzainicjowanowsierpniu1957roku,for-
mułującnieoficjalnyKomitetKoleżeński.Wjegoskładweszliży-
jącywspółpracownicyprezydentazlat1934−1939m.in.Stanisław
Podwiński,julianKulski,edwardStrzelecki,marianPorwit,
AdamSłomczyńskiiwieluinnych.Wśródnichbyłprof.Stanisław
Lorentz,którywspółpracowałzprezydentemod1935do1939roku,
apotemtowarzyszyłmuwewrześniu1939rokuipokapitulacji 
ażpoostatnidzień28.
Symbolicznypomnik-grobowiecStefanaStarzyńskiego,bardzo

wówczasskromny,zostałodsłonięty27października1957roku
wysiłkiemniewielkiegogrona,dziękipieniądzom,którezebrano
prywatnie.Podczasjegoodsłonięcia,przemówieniewygłosiłjulian
Kulski−przyjacielioddanywspółpracownikprezydentaStefana
Starzyńskiego:

Wpowszechnejtradycjileży,abywdnipoświęconepamięci
zmarłych,udawaćsiędomogiłbliskichitamwskupieniurozpa-
miętywaćichżycie−czynyizasługi.(…)niemagrobuStefana
Starzyńskiegoiniebyłodotychczasmiejscanaziemipolskiej,do-
kądbliscymoglibyudawaćsiędlauczczeniajegopamięci.(…)Tych
bliskichjestLegion!Wiedząonidobrze,kimbyłStefanStarzyński!
(…)Pokolenia,któreprzeżyłygehennęibohaterstwowojnyioku-
pacji,przeminąinadejdąnastępne.Będączerpałyzeźródełina-
tchnieńprzeszłości.Wśródnich–wpamięcioDziałaczu,któryza-
pisałsięnakartachhistoriiswympoświęceniemiswądaninążycia,
któryszedłswądrogąnieustraszenie,wiernysobie,swymideałom,
swemupoczuciuobowiązku(…)29.

27A.Kowalczykowa,Tablica Stefana Starzyńskiego w archikatedrze,„KronikaWarszawy”2017,nr1,
s.127−128.
28H.Szwankowska,Adam Słomczyński,„Almanachmuzealny”2007,t.5,red.S.Ciepłowski, 
A.Sołtan,muzeumHistorycznem.st.Warszawy,s.342.
29j.Kulski,Stefan Starzyński w mojej pamięci,PWn,Warszawa1990,s.129−130.
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Wlatach1958−1964KomitetowiprzewodniczyłjulianKulski,
któregodziałalnośćwWarszawie i kontaktyzKomitetem
Londyńskimumożliwiłydalszeprace.Wkrótcenastąpiłkolejny
etapbudowysymbolicznegogrobuprezydenta,wlatach1970−1979
przewodniczącymKomitetuKoleżeńskiegozostałprof.Stanisław
Lorentz.Dookołakrzyżaułożonoposadzkęzkostkigranitowej,
aprzednimpołożonoczarnąpłytę,naktórejw1971rokuzostał
wyrytynapis−fragmentzwygłoszonego24września1939roku
przemówieniaprezydenta:„Chciałem,byWarszawabyławielka...
DziśWarszawabroniącahonoruPolskijestuszczytuswejwielkości
ichwały”.natlesjenitowejścianyumieszczonotabliczkęznapi-
sem:„PamięciStefanaStarzyńskiego”.5września1979rokuKomitet
Koleżeńskizakończyłswojądziałalność30.

Postanowiliśmy−współpracownicyiprzyjacielePrezydenta−gro-
madzićsięcorocznieprzyjegogrobiednia8września;tegodnia,wktó-
rymobjąłdowództwoCywilnejObronyWarszawy.Wpierwszychlatach
przybywałoparęsetosób.Corokuprzychodziłojednakcorazmniejlu-
dzi−współpracownicyiprzyjacielePrezydentawymierali.Zwyczajowo,
pokrótkimprzemówieniuKomitetu,składaliśmykwiatynagrobie
PrezydentaiwpowadzewspominaliśmyGo.Trzebajednakzapewnić,
żegróbPrezydentaniebędziezapomniany,TowarzystwoPrzyjaciół
Warszawyzobowiązałosięorganizowaćuroczystości.(…)Krótkieprze-
mówieniewygłaszaPrezesTowarzystwaPrzyjaciółWarszawy.uroczystość
kończywzruszającewystąpieniemłodzieży31.

Wgrudniu 1971roku,naposiedzeniuZarząduGłównego
TowarzystwaPrzyjaciółWarszawy(TPW)ówczesnyprezesprof.
StanisławLorentzzaproponował,abyczłonkowieTowarzystwa
każdegoroku8września,wrocznicęmianowaniaprezydenta
StefanaStarzyńskiegoKomisarzemCywilnymprzyDowództwie
ObronyWarszawyw1939rokuczcilipamięćbyłegoprezydenta
Warszawy,składającnajegosymbolicznejmogilenaPowązkach
kwiatyizapalającznicze.Pożądanybyłwtamtychlatachudział
30S.Lorentz,Grób Prezydenta,[w:]Umarli... znajomi... kochani... Powązki 1790−1990 w poezji i prozie, 
wybórioprac.tekstówB.Olszewska,H.Szwankowska,j.Waldorff,Wyd.Polonia,Warszawa1990,
s.167−169.
31 Ibidem.
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wtychuroczystościachmłodzieżyzeszkółjegoimienia.miałtobyć
skromnywyrazpamięci,alejednocześniezabezpieczenie,abynie
zarzucanoTowarzystwudemonstracjioposmakupolitycznym32.
nieustannie,corokuspotykalisięprzyjaciele,współpracownicy

prezydenta,byłoichcorazmniej,wieluznichzmarło,alegronopo-
większyłosięoosobyzTowarzystwa,warszawskąmłodzież.8wrze-
śnia1978roku,podczasspotkanianaCmentarzuPowązkowskim
prof.StanisławLorentzpowiedziałdoosób,któreprzybyłynaapel
pamięci:

StoimydziśprzysymbolicznymgrobiePrezydentaStefanaStarzyń-
skiegow39-tąrocznicęobjęciaprzezniegofunkcjiKomisarzaCywilnego
przyDowództwieObronyWarszawy.A40lattemuotwierałuroczyście
nowygmachmuzeumnarodowego,Przypomnijmyjeszczejednądatę−
urodziłsię85lattemu−19stycznia1893rokuwWarszawie.ijeszczejedną
−obchodzićterazbędziemy60-lecieodzyskanianiepodległości.

StefanStarzyńskiijegobraciajużwszkolnychlatach,jakomłodzi
chłopcyzwiązalisięzruchempostępowo-niepodległościowymwśródmło-
dzieży,agdywybuchłapierwszawojnaświatowawr.1914wzięliczynny
udziałwformowaniuwojskapolskiego.Gdymyślimydziśotych,coprzed
latybudowalizrębyniepodległegopaństwapolskiego,wspominamyjako
jednegozrzeszyofiarnychbudowniczychStefanaStarzyńskiego.

WciągukilkunastulatdziałałStefanStarzyńskinaróżnychstanowi-
skachpaństwowych,awr.1934objąłurządPrezydentam.st.Warszawy.
5lattylkotrwałokresPrezydenturyStefanaStarzyńskiego−jeślitosobie
uświadomimy,tozrozumiemy,jakwielewtymczasiedokonał.Pełenener-
gii,gorącooddanyWarszawiewcałymszerokimwachlarzujejproblemów,
wtychniewielulatachdokonałniezwykledużo.Aplanyperspektywiczne
rozwojuurbanistycznegoWarszawy,którabybiegłamniejwięcejtak,jak
łazienkowska,bulwarynadWisłą,jakbyzapowiedźWisłostrady−dobrze
byłypomyślane,zostałypodjętewPolsceLudowejiwspanialezrealizowa-
ne.Krótkodziałał,jakoPrezydentmiasta,którechciałmiećpiękniejszym,
pełnymkwiatów,alemożemymówićonimjakoowielkimPrezydencie
Stolicy.

Przyszławojna–wrzesień−iokupacja−październik.DoskonałyPre-
zydentWarszawystałsięwielkimbohateremnarodowym.Takiprzetrwa
wnaszejpamięci,takąonimprzekażemypamięćprzyszłympokoleniom.
Wspominamyitych,cotakżarliwiewspółdziałalizPrezydentemStarzyń-
skim,dopomagającmurealizowaćpiękneimądreprojekty.Chciałbym

32 Ibidem.
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tuwymienićszczególnenazwiskanajbliższychStefanowiStarzyńskiemu
wiceprezydentówmiastaWarszawy−janaPohoskiego,zamordowanego
przezniemcówwPalmirach,iniedawnozmarłegojulianaKulskiego.

Cieszymysiębardzo,żewgruntownejnaukowejmonografiinakreślił
zarysżyciaidziałalnościPrezydentaStarzyńskiego−prof.marekDroz-
dowski.Cieszymysię,żewnajbliższychdniachukażesięwkinachfilm,
poświęconyPrezydentowi.niewątpimy,żewniedługimczasiestanie
wWarszawiepomnikPrezydentaStefanaStarzyńskiego,godnyjegoroli,
jakąodegrałwWarszawie,wsłużbiePolsce33.

Spotkanie8września1982rokuprzysymbolicznymgrobie
prezydentaStefanaSarzyńskiegobyłomanifestacjąpatriotyczną
wWarszawie.jaknigdydotejporystanęłyliczniepocztysztan-
darowe,zaciągniętowartyhonorowekombatantówimłodzieży.
Zapłonęłyznicze.Złożonowiązankikwiatów.uroczystośćzgroma-
dziławielumieszkańcówmiasta,obrońcówWarszawyzwrześnia
1939roku,ludzibliskozwiązanychzeStefanemStarzyńskim,dzia-
łaczyTowarzystwaPrzyjaciółWarszawy,przedstawicieliorganiza-
cjispołecznychimłodzieży.StanisławLorentzwspominałzasługi
StefanaStarzyńskiegodlaokreśleniawizjirozwojuWarszawyoraz
dlakrzepieniapatriotycznegoduchaPolakówwlatachokupacjihi-
tlerowskiej.Podczasuroczystościobecnabyłabratowaprezydenta
HalinaStarzyńska34.
należyrównieżpodkreślićwielkiezasługijulianaKulskiego

wpodtrzymywaniupamięcioprezydencieStefanieStarzyńskim.
PrzezwielelatinteresowałsiędziałalnościąTowarzystwaPrzyjaciół
Warszawy,brałcorokuudziałwuroczystościachskładaniakwiatów
nasymbolicznymgrobieprezydentaStefanaStarzyńskiego.jakza-
pisałwswoichwspomnieniachprof.StanisławLorentz:„Wspólnie
opiekowaliśmysięgrobemPrezydentaStefanaStarzyńskiego
naPowązkachistaraliśmysięoustawieniepomnikaPrezydenta,
wykonanegoprzeznitschową−naraziebezskutecznie”35.
W1989rokuwuroczystościuczestniczyłprzybyłydoPolski

po40latachznowejZelandiibratanekprezydentaKrzysztof

33Tekst–maszynopis(niebyłpublikowanydotejpory).APSL,[mnWDeP]:(1118),s.56.
34„expressWieczorny”1982,nr161,s.2;„TrybunaLudu”1982,nr160,s.3.
35APSL,[mnWDeP]:(1150),s.59.
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StarzyńskiorazjegomatkaHalinaStarzyńska.Okolicznościowe
przemówienie,wimieniuTowarzystwaPrzyjaciółWarszawy,wy-
głosiłprof.juliuszW.Gomulicki.jakcorokuprzybyłydelegacje
SzkołyPodstawowejnr143i46noszącychimięprezydentaoraz
ZespółSzkółmechanicznychnr4zWarszawyiSzkołaPodstawowa
nr80złodzi36.
KrzysztofStarzyńskiprzyjechałdoPolskim.in.wzwiązkuzza-

wiązaniemsięKomitetuBudowyPomnikaStefanaStarzyńskiego37.
CoprawdawtymczasiewWarszawiebyłjużpomnikprezyden-
taStarzyńskiego,zaprojektowanyprzezLudwikęKrasowską- 
-nitschową,któryustawiono17grudnia1980roku,zaśodsłonięcia
dokonano16stycznia1981roku.jakocokołuużytoblokubetono-
wego−pozostałegopozniszczonymprzezhitlerowcówgmachu
ministerstwaSprawZagranicznych(dawnyPałacBrühla).Oreali-
zacjitejinicjatywymarzyliwspólniejulianKulskiiprof.Stanisław
Lorentz.niebyłtojednaksukces,którysatysfakcjonowałprof.
Lorentza.23lutego1981rokuTowarzystwoPrzyjaciółWarszawy,
któremuprezesował„wystąpiłoopowołanieSpołecznegoKomitetu
BudowyPomnikaStefanaStarzyńskiego,pomnikatakiego,najaki
sobiezasłużyłbohaterskiprezydentstolicy”38.
Wczerwcu 1982 rokuZarządGłównyTPWzwrócił się

dowiceprezydentaWarszawymichałaSzymborskiegoownikli-
werozpatrzenieargumentównarzecznowegopomnikaStefa-
naStarzyńskiego.CzłonkowieTowarzystwapodjęlistarania,aby
wWarszawiegodnieuczcićprezydenta.Towarzystwoudziela-
łoniezbędnejpomocywkwestiirozpisaniakonkursunaprojekt
pomnika,jegobudowyiustawienianaodpowiednimplacuoraz
rozpoczęciazbiórkiśrodkówfinansowychnapokryciekosztów.
WskładObywatelskiegoKomitetuBudowyPomnikaStefana
Starzyńskiegoweszli:jakohonorowyprzewodniczącyprof.Sta-
nisławLorentz,afaktyczniepełniącymobowiązkizostałprof.
36„Stolica”1989,nr39,s.16;B.michalec,Przeszłość dla przyszłości − Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy, [w:]Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle badań naukowych i działalności społecz-
nej. Studia i materiały,red.r.Lolo,K.łukawski,ATenA,AkademiaHumanistycznaim.Aleksandra
Gieysztora,Pułtusk2017,s.242.
37ibidem,s.11.
38 „Express Wieczorny” 1981, nr 46, s. 4.
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marianm.Drozdowski,ks.biskupWładysławmiziołek,prof.
AleksanderGieysztor,StefanWoytowicz,bratowaprezydenta 
−HalinaStarzyńska,któraobjęłafunkcjęwiceprzewodniczącej
obokeugeniiKulskiej–wdowypojulianieKulskim,zastępcyStefa-
naStarzyńskiego.CzłonkiemKomitetuzostałtakżeprzybyłyzno-
wejZelandiibratanekprezydenta−KrzysztofStarzyński39.
Dopierow1993roku,jużpośmierciprof.StanisławaLorentza,

stanąłpomnikprezydentaStefanaStarzyńskiegonaplacu
BankowymwWarszawie.Wśródosóbzaangażowanychwjegobu-
dowębyliczłonkowieTPW:prof.marianmarekDrozdowskiiinż.
TadeuszBurchackizOddziałuSaskaKępaTPW.Towarzystwo
równieżdoprowadziłodopowstaniawolnostojącejpłytypamiąt-
kowejnachodnikual.niepodległościrógulicyDąbrowskiego,
ustawionejvis-a-viswilliprzyul.Dąbrowskiego72,wktórejmiesz-
kałStefanStarzyński.Wcześniej,jeszczezaczasówprezesowania
prof.StanisławaLorentza,TowarzystwoPrzyjaciółWarszawywy-
stępowałozapelemdowładzmiastaonazwaniemostuGdańskiego
wWarszawieimieniemStefanaStarzyńskiego.
15marca1979rokuwgabinecieprof.StanisławaLorentza

wmuzeumnarodowym,spotkałasięgrupaosób,abyomówić
tomwspomnieńoStefanieStarzyńskim,któreopublikowane
miałybyćprzezprof.marianam.Drozdowskiego.Wspomnienia
zbieranebyłyzinicjatywyTowarzystwaPrzyjaciółWarszawypo-
cząwszyod1970rokuiprzeznastępnelata.naspotkaniuobec-
nibyliautorzylubprzedstawicielerodzinnieżyjącychosób,prof.
W.StankiewiczbyłreferentemtomudlaPiW.Dziękiprzychylno-
ścitegowydawnictwapublikacjamiałasięukazać.naliścieosób
biorącychudziałwspotkaniuznaleźlisię:marianm.Drozdowski,
januszregulski,Halinaregulska,WiktorZieleniewski,Stanisław
Dębowski,mariaBłaszczykowska,WandaTelakowska,Tadeusz
Burchacki,AndrzejSzomański,HannaSzwankowska,maciejjózef
Kwiatkowski,KazimieraCalińska,WitoldStankiewicz,Aniela
Żychowska-Siemianowska,eugeniaKulska,AdamSłomczyński,
ZdzisławTargowski,BarbaramichałowaKaczorowska,Czesław
39 „Stolica” 1989, nr 37, s. 9.
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madajerzyk,Zawadzki−filmowiec,Ludwikanitschowa,Wacław
Leuga,ZygmuntOgrodzki,janStarczewskiiprof.Stanisław
Lorentz40.
StaraniemkołaabsolwentówSGHiSGPiSprzyPolskimTowa-

rzystwieekonomicznymodsłoniętotablicękuczciStefanaSta-
rzyńskiegowpodcieniachgmachuSGPiSwWarszawie(dzisiejsza
SzkołaGłównaHandlowa).uroczystościodbyłysię19października
1978roku,apoprzedziłojezorganizowanewauliim.Bolesławami-
klaszewskiegozebranie,naktórymprzemawialiprof.Stanisławno-
wackirektorSGPiS,WacławSzurigprezesorganizacjiabsolwentów,
aprzystoleprezydialnymzasiadałprof.StanisławLorentzprezes
TowarzystwaPrzyjaciółWarszawy.Pospotkaniuodsłoniętopamiąt-
kowątablicęwmurowanąwtzw.starymgmachuSzkołyodstrony
ul.rakowieckiej,wktórymwykładałStefanStarzyński41.
12września1979rokumiałamiejscepremierafilmuGdziekolwiek 

jesteś, Panie PrezydenciewreżyseriiAndrzejaTrzos-rastawieckie-
go42.następnegodniapopremierze,wkinie„Wisła”odbyłsięspe-
cjalnypokazfilmudlaTowarzystwaPrzyjaciółWarszawy,połączony
zespotkaniemzjegotwórcami.Przedprojekcjąfilmuprzemówił
dozebranychprof.StanisławLorentz:

ChciałbymwimieniuTowarzystwaPrzyjaciółWarszawynajpiękniej
podziękowaćzaumożliwieniezapoznaniasięzfilmem„Gdziekolwiek
jesteśPanieprezydencie”−przedstawicielomTowarzystwajużnadrugi
dzieńpooficjalnejpremierze.StefanStarzyński,energicznyipełenini-
cjatywyPrezydentnaszegomiastawostatnichlatachprzedwojennych, 
wewrześniuipaździerniku1939rokustałsiębohateremnarodowym. 
Ażeodwczesnejmłodościsłużyłsprawiepolskiej,uczestniczyłwformo-
waniuwojskapolskiegood1914roku,apotemwspółdziałałwkształtowa-
niuwładzcywilnych,słusznieuczczonyjesttymfilmemwokresie,gdy
obchodzimy60-lecieniepodległości.

PokazanoniejednokrotniewtymfilmiePrezydentaStarzyńskiego 
−KomisarzaCywilnegoprzyDowództwieObronyWarszawy,wmieszanego 
 

40Listaobecnościzespotkaniaznotatkamiodręcznyminaniesionymiprzezprof.Stanisława
Lorentza.ASL,[mnWDeP]:(1118),s.75.
41A.Andrzejewski,Odsłonięcie tablicy ku czci Stefana Starzyńskiego w podcieniach gmachu SGPiS 
w Warszawie,„KronikaWarszawy”1979,nr4,s.175−176.
42„KronikaWarszawy”1979,nr3,s.149.
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wtłumyludnościstolicy−takbyło,itakimbył−troskliwymowszyst-
kichobywateliswegomiasta.Pokazano,żebyłwswoimpatriotyzmie
konsekwentny−odchwiligdyodmówiłwykonaniarozkazuopuszczenia
miasta,żebyłnieugięty−gdygonamawiano,byopuściłWarszawęsa-
molotempokapitulacji,byzszedłwpodziemia−żemyślałnieosobie
iswymbezpieczeństwie,leczotychwszystkich,zaktórychbyłodpowie-
dzialny−ocałejludnościstolicy.Dobrzeutrwalonazostałaatmosfera,
wktórejdziałałStefanStarzyńskiwstraszliwychitragicznychdniach 
ażpoaresztowaniegoprzezGestapo.

Wdzięcznijesteśmyzatoigorącodziękujemytym,żetenfilmstwo-
rzyliiautoromscenariuszap.WładysławowiTerleckiemuip.Andrzejowi
Trzos-rastawieckiemu,którytenfilmwyreżyserował,konsultantowiprof.
markowiDrozdowskiemu,wszystkimrealizatoromfilmu,awszczegól-
nościznakomitemuartyściep.Tadeuszowiłomnickiemu,którywystą-
piłwroliPrezydentaStefanaStarzyńskiego,stwarzającwizję,którado-
brzeutrwalisięwpamięci.DokonaliPaństwosłusznego,patriotycznego
dzieła43.

Wpoczątkach1980rokugronoprzyjaciółiwspółpracowni-
kówprezydentaWarszawyzwiązałoKomitetBudowyTablicy
−pomnikapoświęconegopamięci Stefana Starzyńskiego.
PrzewodniczącymKomitetuzostałjanuszregulskiKomendant
GłównyStrażyObywatelskiejzwrześnia1939roku,awiceprzewod-
niczącymprof.StanisławLorentz,dyrektormuzeumnarodowego 
wWarszawie44.

43rękopisprzemówieniaprof.StanisławaLorentzaprzedpokazemfilmuispotkaniemzjegotwór-
camidlaTPW,wdniu13września1978r.wkinie„Wisła"przyplacuWilsona(wtamtymczasieplac
nazywałsięKomunyParyskiej).APSL,[mnWDeP]:(1118),s.57.
44 Tablica – pomnik poświęcony pamięci Stefana Starzyńskiego Bohaterskiego Prezydenta Warszawy 
1934−1939 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana,Warszawa1981,s.6−7.SkarbnikiemKomitetuzo-
stałWacławLenga,radnymiejski,członekKomendyGłównejStrażyObywatelskiej,sekretarzem–
edmundSzubertdowódcakompaniiwobronieWarszawyimodlina,członkamiKomitetubyli:julian
Ambroziewiczarchitekt,janCzerwiakowskiradcaprawnyZarządumiasta,marianm.Drozdowski
autormonografiioStefanieStarzyńskim,janGebethner,zastępcaKomendantaStrażyObywatelskiej,
kpt.StanisławmrozińskizArmiiKrajowej,edmundOlechnoczłonekStrażyObywatelskiej,elżbieta
Podhorskadziałaczkaspołeczna,płkmarianPorwitdowódcaObronyWarszawy-Zachód,Halina
regulskadziałaczkaspołeczna,prof.jerzyregulskiurbanista,ZbigniewrozmanitczłonekKomendy
GłównejStrażyObywatelskiej,prof.StanisławróżańskidyrektorWydziałuPlanowaniamiasta,
AdamSłomczyńskikustoszArchiwummiejskiego,WładysławSkoczekzastępcadyrektoraWydziału
TechnicznegoZarządumiasta,por.TadeuszSobczakżołnierzObronyWarszawy,janStarczewski
dyrektorWydziałuOpiekiiZdrowia,romanTomczakradnymiejski,członekKomendyGłównej
StrażyObywatelskiej,ks.jerzyZalewskiproboszczparafiiśw.janaChrzciciela.
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Wmarcu1980rokuzatelefonowałdomniejanuszregulski,czyniena-
leżałobyzainicjowaćumieszczeniawkatedrzewarszawskiejtablicykuczci
StefanaStarzyńskiego,skoroniemawWarszawiepomnikaanipamiątki
godnejjego.Bardzogorącotopoparłem.regulskiudałsięwówczasdopry-
masaWyszyńskiego,którybardzogorącoodniósłsiędotejinicjatywy.
regulskizaproponowałmi,żebyutworzyćnieoficjalnykomitetpodnazwą
GronoPrzyjaciółStarzyńskiegoizaproponowałmi,żebymobjąłprzewod-
nictwo.natoniezgodziłemsię,uważając,żeonpowinienprzewodniczyć,
janatomiastzgodziłemsięwiceprzewodniczącymtegogrona.nazwano
nassenioremiproseniorem45.

Tekstustalonyprzezprof.Stanisławaróżańskiegoiprof.
StanisławaLorentza,zostałprzedstawionywielkiemuautoryteto-
wi,księdzuprymasowiStefanowiWyszyńskiemu,którybardzo
chętniewsparłinicjatywę.1marca1981rokupodczasniedzielnej
mszywobecnościStefanakardynałaWyszyńskiegoorazprzyjaciół
StefanaStarzyńskiegoimieszkańcówWarszawyzostałaodsłonięta
warchikatedrzewarszawskiejtablicakuczciStefanaStarzyńskiego
prezydentaWarszawywlatach1934−193946.
Zokazji90.rocznicyurodzinStefanaStarzyńskiegowdniu 

28października1983rokuTowarzystwoPrzyjaciółWarszawyzorga-
nizowałosympozjum„StefanStarzyńskijakopolitykgospodarczy,
urbanistaiprezydentWarszawy”,przywspółudzialeTowarzystwa
miłośnikówHistoriiwWarszawie,PracowniDziejówWarszawy
przyinstytucieHistoriiPolskiejAkademiinauk.StanisławLorentz
rozpocząłspotkanieodsłów:„urodziłsięStefanStarzyński90lat
temu.Tędatę,jakkażdądatęzwiązanązosobąidziałalnością
StefanaStarzyńskiego,trzebaodnotowaćwpamięci”.Profesor
Lorentzosobiściesympozjumprowadził.Wdrugiejczęścispotka-
niadawniwspółpracownicyStefanaStarzyńskiegopodzielilisię
wspomnieniamioprezydencie47.
Wankiecie„jakajesteśWarszawo”,przeprowadzonejprzez

„ŻycieWarszawy”,w1969rokuprof.StanisławLorentzodpowie-
działsięnazadanepytanie„jakiepostaciehistorycznezwiązane
zWarszawąsąPanuszczególniebliskie”:
45A.Kowalczykowa,op.cit.,s.131.
46ibidem,s.134−135.
47„Stolica”1983,nr48,s.16;„ŻycieWarszawy”1983,nr257,s.6.
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StefanStarzyński− tylemuzawdzięcza legendabohaterskiej
Warszawy.nigdyniezapomnęjegozachrypniętegogłosuwradio,gdy
wzywałnasdozamiataniaulic,ajużprawiewaliłosięnieboinigdynieza-
pomnęjegoostatniegoradiowegoprzemówieniazapelemdoprezydenta
rzeczypospolitej.Byłempotemświadkiemjegospokojnegoiświadomego
bohaterstwaażdochwiliaresztowaniaprzezGestapo48.

LosyStefanaStarzyńskiegoiStanisławaLorentzabyłyzesobą
splecioneisąhistoriąWarszawy.Przezwielelatpozakończeniu
iiwojnyświatowej,ażdoswojejśmierciprof.Lorentzbardzodbał
opamięćoprezydencieWarszawy,troskęoniąprzekazałkolejnym
pokoleniom,członkomTowarzystwaPrzyjaciółWarszawy.Autorka
tegoartykułuodwielulatkontynuujedzieło,którerozpocząłwraz
zinnymiprzyjaciółmiikolegamiprezydentaStanisławLorentz,
organizującapelpamięciprzysymbolicznymgrobieStefana
Starzyńskiego,włączającnowychczłonkówTowarzystwaPrzyjaciół
Warszawy,nauczycieli,dzieciimłodzieżzwarszawskichplacówek
oświatowych,władzeWarszawy,żołnierzyzGarnizonuWarszawa
orazharcerzy.
innąformąjestpodtrzymywaniepamięcioprof.Stanisławie

Lorentzu.Autorka,począwszyod2011roku,wrocznicęśmier-
ciStanisławaLorentzawdniu15marcaorganizujespotkaniadla
mieszkańcówWarszawyprzygrobiewieloletniegodyrektora
muzeumnarodowegowWarszawie,współzałożycielaipierwszego
prezesaTowarzystwaPrzyjaciółWarszawynawarszawskimcmen-
tarzuewangelicko-augsburskim.

48„ŻycieWarszawy”1969,nr14,s.2.
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słowa kluczowe
PragaPółnoc,Warszawa,wrzesień1939

streszczenie 
Wybuchwojny1września1939rokuzostałprzyjętynaPradze,podobniejak
winnychczęściachWarszawy,zniedowierzaniem,działaniawojennepocząt-
kowoniewywołaływiększegoniepokoju.mieszkańcystaralisięzachowaćspo-
kój,wykonywać,mimocoraztrudniejszychwarunków,swojecodziennezajęcia,
ajednocześniedostosowaćsiędozmieniającejsięrzeczywistości,zachowując
charakterystycznąpostawęipoczuciehumoru.niebrakowałoteżaktówod-
wagiipoświecenia−wieluuczniówgimnazjówzgłaszałosiędoOPL(Obrony
Przeciwlotniczej)isłużyłowoddziałachwcharakterzegońca,harcerkipoma-
gałyrannymżołnierzomiprowadziłykuchnię,niekiedyprzypłacająctożyciem
–ponaddwadzieściadziewczątzPogotowiaHarcerskiegozginęłopozrzuceniu
przezniemców3wrześniabomb,międzyinnyminaterenDworcaTerespol-
skiego.Przedłużającesiętrudyoblężeniaprzyniosływkońcuzmęczenie,głód,
determinację,bymimowszystkojakośsobieporadzićiprzeżyć.

POstaWy sPOłeczNe PrażaN 
WOBec WyBUchU 
ii WOJNy śWiatOWeJ 
i Walk O WarszaWę W 1939 rOkU

radOsłaW J. POtrac
TowarzystwoPrzyjaciółWarszawy

Warszawa
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Wspominającwrzesień1939rokuwartoopisaćzachowania
mieszkańcówPragiwobectegoniezwykłegowydarzenia,jakimbył
wybuchwojnyioblężenieprzezwojskaniemieckieWarszawy.
DlaczegowłaśniePragaPółnoc?Dlaczego„ludekpraski”?

Wybórbyłprosty.Pragaodlat–właściwieodwieków−była„inna”.
Charakterna,cwana,samodzielnaiwielokulturowa–gotowaodpo-
wiedziećnakażdązmianęhistoryczną,kulturową–ajednocześnie
niezwyklekonserwatywnawswejstałości,patriotyzmieorazpol-
skości.nieinaczejmiałosięstaćpowybuchuwojny.mieszkańcy
Pragijakopragmatycyzniezwykłąplastycznościądostosowywali
siędozmieniającejsięrzeczywistości,zachowująccharakter,po-
czuciehumoruidumęzbyciaPolakamiiwarszawiakami.
WojennelosyWarszawysąopisanewsetkachpublikacjiiznaj-

dująodzwierciedleniewmnogościźródeł.Będąnazawszesymbo-
lemwalkiimęczeństwa.Częstowzbudzałapodziwiswegorodzaju
hołdskładalijejnawetokupanciiwrogowie.14grudnia1943roku
Hansfrankpowiedział:

Wkrajutymznajdujesiępewienpunktbędącyźródłemwszelkich
nieszczęść,jestnimWarszawa.GdybywGeneralnejGuberniniebyło
Warszawy,wówczastrudności,zktórymisięborykamy,zmalałybyoczte-
rypiąte.Warszawajestibędzieogniskiemwszelkichzaburzeń,miejscem,
zktóregoniepokójrozchodzisiępocałymkraju1.

Przekonanyjestem,żewwyrobieniutejopiniimielitakżeswój
udziałmieszkańcyosławionejPragiPółnoc.
Poniższejpracyprzyświecajedenzasadniczycel−obokwyja-

śnieniaiprzybliżeniawarunkówpanującychpodczaswalkoPragę
iWarszawę,ukazaćmaonapostawyizachowanialudzi,których
sprytiwolawalki−wykorzystywanedotądczęstowzmaganiusię
ztrudamiżycialubmiejscowymistójkowymi–znalazłynowyob-
szarfunkcjonowania–podczasnalotów,walkulicznychorazpóź-
niej–wczasieokupacji.
Starcieobuświatówczasuwojnydoprowadziłowefekciedopo-

wstaniadwóchnowychrzeczywistości,dwóchnurtów–jednego,
1 Okupacja i ruch oporu w Dziennikach Hansa Franka,oprac.S.Płoskiiin.,przeł.D.Dąbrowska 
im.Tomala,t.2,Warszawa1970,s.327−328(wystąpienieH.frankanakonferencjiwKrakowie).
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wktórymżycietoczyłosięnibybezzmian,zjegocodziennostkami,
pragnieniami,rytuałami.Drugiego–którywkrótcemiałsięzamie-
nićwżyciewkonspiracji,przezwieluokreślanejakoto„prawdziwe”
i„realne”.
PrzebudzenieWarszawy1września1939roku,mimopewnego

zaskoczenia,nieprzyniosłoprzebudzeniazprzedwojennychzłu-
dzeń.Samwybuchwojnyipierwszenalotyniewywołałypaniki 
–wbrewwcześniejszymobawom.Opadłoolbrzymienapięcie
zostatnichdniwakacji–„awięcwojna”–przyniosłaulgęiwolę
działania.Tużprzedwybuchemwojnyuczniowiepraskichszkółpo-
wszechnych,wtymSzkołyPowszechnejnr30,przygotowali„pre-
zent”żołnierzom36.PPLegiiAkademickiejnaPradze.

niebaliśmysięwojny–byliśmyjeszczedziećmiitraktowaliśmytojako
wielkąprzygodę,niewiedząc,jakolbrzymienieszczęściaonaniesie.
Chybanawiosnętegoroku(1939),zezłotówekzebranychwszkole,ofia-
rowaliśmyżołnierzom36PPLegiiAkademickiej,skoszarowanejnaterenie
obecnejPragiii,ciężkikarabinmaszynowy.Byływtedysztandary,orkie-
stra,apóźniejhasło:„Silni,zwarci,gotowi”.niemogliśmyprzegrać–nie
baliśmysię!2

Praskamłodzieżtęskniłazaszkołą.Trudycodziennegożycia
podczaswakacji,kiedyczasunazabawębyłoniewiele−apracy
całemnóstwo–powodowały,żewnadzieinalepszeżyciewielu
ludzizradościąwracałowszkolnemury.jeszcze3wrześniami-
nisterWyznańreligijnychiOświeceniaPublicznegopodawał, 
żerozpoczęcierokuszkolnegoprzesuwasięna11września,zgóry
przewidująciusprawiedliwiającniezgłoszeniesięuczniówwter-
minie.Przebiegwojnytozmienił.niektórzyznauczycieli,jeśli
niezostalipowołanidowojska,postanowiliskupićwokółsiebie
dzieciimłodzieżirozpocząćnaukę,będącąwstępemdopóźniej-
szych„tajnychkompletów”.TakuczynilinauczycielezGimnazjum 
im.WładysławaiVorazinnychpraskichszkół.jakwspominają
uczniowie,niektórzynauczycielewykorzystującsytuacjęwojenną,
nadzwyczajną,zadawalinadzwyczajnetematydorozważenia.Tak

2e.Kałata, „Roku Pamiętnego”,[w:]Prażanie o Starej Pradze, TowarzystwoPrzyjaciółPragi,Warszawa
1998,s.29.
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byłowprzypadkuHenrykaSowińskiego,któryopisujeswojąwojen-
nąprzygodęznauczycielemjęzykapolskiego:

Pewnegorazuzadałnam[nauczycieljęzykapolskiego–rjP]przygo-
towaniesiędoodbyciadyskusjinatematgłupota.Każdyznasmiałsa-
modzielniewyszukaćwbibliotekachpoglądyludzimniejlubbardziej
znanychnaistotęgłupoty.Lonio(nauczyciel)nieznałżartówistądza-
częłysięstudianieomaluniwersyteckiewbibliotekach.Wwyznaczonym
dniukażdyznasmiałwypisaneskrupulatniejakieśmądroty,czygłupoty,
natematgłupoty.mieliśmyjepublicznieprzedstawićnaforumkolegów,
anastępnieorzec,którezwystąpień,czyjaopiniaczydefinicjabyłanaj-
ciekawsza.Pokilkunastuprezentacjach,cytatównatematgłupotyLonio
dopadłZenkaZemłę,podstarzałejużmocnodziecięulicyBrzeskiej.Zenek
przypartydomuruzapytałdrżącymgłosem:„Czynieuchybizebranym
przedstawiającurbietorbipoglądnatematgłupotywyrażanyprzezswego
wuja,którywokolicachbazaruróżyckiegouchodziłzaautorytetwkaż-
dymtemacie?”,Loniospąsowiał,zakrztusiłsię,alepodjąłgrę.Takwięc
Zenekpropagującopinięwuja-mędrcapowiedział:„Zdwóchpółdupków
jednądupęmożnazłożyć,alezdwóchpółgłówkówjednegomądregowża-
densposób”.Cosięwklasiedziało?Cosiędziało?nawetLoniodostał 
czkawkiześmiechu3.

Tenpraskihumorbyłzaraźliwy.jednocześnieuczniowieiro-
dzicewieluszkółpodejmowaliheroicznedziałania,ratującsymbo-
leszkolne,międzyinnymisztandary.HistoriesztandarówSzkoły
Powszechnejnr30im.Powstańców1863r.czySzkołyPowszechnej 
nr127przyul.Kowieńskiejsąpowszechnieznane–pierwszyprze-
chowalirodziceschowanygłębokowpiwnicyinastrychu,chroniąc
goprzedbombardowaniamiipożarami,drugizpożaru,znaraże-
niemżyciawydobywałówczesnykierownikszkoły.Takichszkol-
nychdowodówbohaterstwabyłoowielewięcej.
Podczasdziałańwojennychwieluuczniówgimnazjówzgłaszało

siędoOPL(ObronyPrzeciwlotniczej)isłużyłowoddziałachwcha-
rakterzegońca.

Pamiętam,żewiosnątegorokuogłoszonopowstanieplacówekObrony
Przeciwlotniczej(OPL).Potrzebowanom.in.łączników.Zgłosiłemsię

3 http://pragagada.pl/ox_portfolio/o-legendarnym-starciu-cwaniaczka-z-brzeskiej-i-nobliwego-wy-
kladowcy/[dostęp:12.09.2019].

http://pragagada.pl/ox_portfolio/o-legendarnym-starciu-cwaniaczka-z-brzeskiej-i-nobliwego-wykladowcy/
http://pragagada.pl/ox_portfolio/o-legendarnym-starciu-cwaniaczka-z-brzeskiej-i-nobliwego-wykladowcy/
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więcnatychmiastdonajbliższejplacówkiprzyul.11Listopadanr64,
gdzieotrzymałemlegitymację,opaskężółto-zielonąorazodpowiednią
instrukcję4.

iwtejrolipanedmundKalataprzetrwałwrzesień1939roku.
Bombardowanie„syreniegogrodu”rozpoczęłosięjuż1września

około6rano.Celemniemcówbyłyelektrownie,fabryki,gazownie,
węzłykomunikacyjne.Pragawpierwszychtrzechdniachnieucier-
piałaspecjalnieodnalotów.Dopieropo3wrześniarozpoczęłysię
atakinaDworzecTerespolskiidrogikolejowe,którychnaprawym
brzegubyłoażnadto.ucierpiałafabrykaDrzewieckiegoiinnaona-
zwie„Pocisk”.
natereniedzisiejszegoKoneseraznajdowałasięwówczas

mennicaPaństwowa.Swojedoświadczeniazczasunalotówtak
opisujeTadeuszKulbicki:

Wrzesień1939rokurozpocząłnowyetapwmoimpraskimżyciu.
mennicaPaństwowa,jakoobiektspecjalny,miałauprzedniozbudowa-
nyschronprzeciwlotniczy,umiejscowionywpodziemiu,wbezpośred-
nimsąsiedztwieskarbca.Solidnabudowasamegoskarbca–cozrozu-
miałe,aiobokusytuowanegoschronu,uratowałamnieimojejrodzinie
życie,kiedyto19wrześniaspadłybombynabudynkiihalemennicze.
Pokilkunastugodzinachwygrzebywaniasięspodzwałówgruzu,wspo-
maganiprzezgrupęstrażnikówistrażakówzzewnątrz,zostaliśmy
odkopaniinaczworakachwyczołgaliśmysięwąskimtunelemnaze-
wnątrz.DziękującBoguibudowniczymskarbcaischronuprzeciwlotni-
czego,mogliśmyodetchnąć,będąccałym,zdrowym,aczkolwieknieźle
przestraszonym5.

Tutajnależałobywspomniećosłużbachcywilnychizawodo-
wych,którenaPradzedziałałyizwalczałyskutkinalotów,apóź-
niejostrzałumiasta.ObokStrażyPożarnejiPolicjiPaństwowej
dośćszybkozorganizowanoochotniczecywilnegromadyizastę-
pystrażaków.naPradzeiwlewobrzeżnejWarszawiewdniach 
1−5wrześniawybuchałonawet150pożarówdziennie.Okazałosię,
żeodwagaideterminacjacywilnychsłużbzapobiegłyniejednej

4e.Kałata,op.cit.
5T.Kulbicki,Moja Praga, Dzieciństwo i lata młodzieńcze,[w:]Prażanie…, op.cit.,s.49.
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tragedii.Wartoprzypomnieć,żepośródochotnikówbyłotakwiele
kobiet,żeutworzonosekcjepożarniczezłożonetylkoznich.Pośród
wieluobowiązkówstrażacyotrzymalitakżerozkazwywozuzwie-
rzątzZOO–wieluprażanwswychwspomnieniachopowiadało
owidokuzwierzątprzewożonychul.11Listopada–wtymwłaśnie
zdarzeniuwidzącznakizbliżającejsięzagłady.
Brakinformacjitużpowybuchuwojnywywoływałtakżeko-

micznesytuacje,takie,jakopisanaprzezTadeuszaSzurkawjego
wspomnieniach:

Wpewnymmomencieusłyszałemwarkotprzelatującychnadużych
wysokościachsamolotów.Samolotyleciałyodpółnocnejstrony,odPrus
Wschodnich,jakpóźniejmówilistarsi.Wybieglirównieżsąsiedzi.Ludzie
twierdzili,żetopewniećwiczeniaobronyprzeciwlotniczej,boostatnio
dużoichbyło.Dolatającychsamolotówbyliśmyprzyzwyczajeniitodota-
kich,któreniskolatały.jedenzpilotówzrzuciłnawetnapodwórkokwiaty,
chcącpozyskaćwzględyukochanej,byłotoniedalekonas.

narazujrzeliśmyobłoczkidymówlecącychsamolotówiuganiającesię
myśliwce.raptemcośupadłonadomkołonas,odbiłosięiznalazłonazie-
mi.Sąsiadkaznaprzeciwka,takabardziej„odczajna”jakmówiłmójoj-
ciec,podniosłajeszczeciepłyodłamekpociskuzartyleriiprzeciwlotniczej, 
botaktookreślilimężczyźni,którzywcześniejsłużyliwwojsku.Sąsiadka
jaktousłyszała,powiedziała,żezaniesieodłamekdoPolskiegoradia
zprotestem,bocotozaćwiczenia,wktórychmogązginąćludzie.Wszyscy
potakiwalioburzeni.Każdyuważał,żetosąćwiczenia6.

Działaniawojennepoczątkowoniewywołaływiększychniepo-
kojówuprażan.Zestoickimspokojemwykonywaliswojecodzien-
nezajęcia,jedyniedziecizmartwionebyłyniemożnościąpójścia
doszkoły–choćteżniewszystkie.SpotkałemsięjednaknaPradze
zewspomnieniami,wktórychżalzpowodubrakuszkołybyłauten-
tyczny–udziałwlekcjachzwalniałczęstozudziałuwdomowych
lubzawodowychobowiązkachrodziców,wktórychczęstodzieci
uczestniczyły.Tramwajepoczątkowonormalniekursowały,wiele
osóbjeździłoztorbaminamaskip-gaz.
Wyraźneporuszeniemożnabyłojednakzauważyćwśródlud-

nościżydowskiej.uwieluprażanznalazłysięwewspomnieniach
6T.Szurek, Mój pierwszy września 1939 roku, [w:]Prażanie…, op.cit.,s.78.
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informacjeojejwielkiejnerwowościipakowaniuprzezniądobytku
jużwpierwszychdniachwojny.Właścicielesklepówwyprzedawali
zasobyswychmagazynów,widaćbyłoprzygotowaniadoopuszcze-
niamiasta.DoPolskijużwcześniejdocierałypogłoskiowydarze-
niachwiiirzeszyisytuacjiŻydów.Wsamymkrajutakżeczęsto
spotykalisięonizzachowaniamiantysemickimi–wybuchwojny
pogłębiłichstrachprzednieznanym.
Ogólniejednakmożnascharakteryzowaćzachowanieludności

Pragijakostoickieizachowawcze.Zapasybyłyrobionejużodjakie-
gośczasu,większośćludziwierzyła,żewprzeciągudwóch,trzech
tygodniwojnasięskończy,afrancuziiAnglicyrozbijąwojskanie-
mieckiewnalotachorazdziękidziałaniuarmiilądowejfrancji.
Praskazapobiegliwośćipomysłowośćbyływidocznenakażdym
kroku.matkiszyłydzieciomtamponyzwaty,któremogłysłu-
żyćjakoprymitywnemaskip-gaz.Ludzienastrychachdomów
(Pragawciążposiadaławielezabudowańdrewnianych)gromadzi-
lipiasekwskrzyniachdocelówprzeciwpożarowychwrazzmio-
tłamiiszmatamidotłumieniapłomieni.Początkowonormal-
niekursowałakolejkanadwiślańskajadącaodmostuKierbedzia
dojabłonnej–Karczewa–Otwocka.Pociąg,zwanywinogro-
nem,zewzględuludziprzytrzymującychsięuchwytów,kursował 
jakwpiosence:

OdWarszawy,ażdomarek
Zaiwaniasamowarek,
AdomarekdoStrugi,
jużzasuwazgwizdemdrugi…

PociągopisywanyprzezStefanaWiecheckiegow„ekspresie
Wieczornym”wkrótcepowybuchuwojny,dziękipoświęceniupra-
cownikówWKD,zostałuratowany.udałoimsięwyprowadzićtabor,
którywpóźniejszymokresieokupacjistanowiłgłównąlinięzaopa-
trzeniawartykułyżywnościowedlamieszkańcówmiasta.
Czytoznaczy,żenieznaleźlisięludzie,którzywykorzystywa-

lisytuacjęzamieszaniaibrakuinformacji?Owszem,byliitacy.
jednakmimozłejprasy,naPradzewokresienalotówaresztowano
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stosunkowoniewieluszabrowników,którzykierującsię„honorem”
–czyścilijedyniecałkowicieopuszczonemieszkania,wspierając
jednocześniepotrzebującychpomocy.
mimobarbarzyńskichnalotówduchwWarszawieinaPradzebył

znakomity–zwłaszczadziękiinformacjiowypowiedzeniuwojny
niemcomprzezWielkąBrytanięifrancję.Wiadomośćtawywołała
euforięwśródwarszawiaków,takżenaprawymbrzegu.
naBazarzeróżyckiegopojawiałysięcochwilanoweplotki.

Dobrzepoinformowanitwierdzili,żealiancirusząladadzień,zaś
zdrugiejstronypojawiąsięrosjanieiniebędziesiętrzebabać
niemców.Wwielutakichpowiastkachbyłoziarnoprawdy–nie-
stetyludzieniemielipojęcia,żepodkoniecmiesiąca−wnocy
z28na29września−podpisanokolejneporozumieniesowiec-
ko-niemieckie,sankcjonującenowyrozbiórPolski.Prawobrzeżna
Warszawaznalazłasięwstrefieniemieckiej.
układribbentrop−mołotowz23sierpnia1939rokuorazpro-

tokółKöstring−Woroszyłowz21września1939rokuprzewidy-
wały,żerosjaniemielizająćprawobrzeżnąWarszawę.Zgodnie
zopracowanymiiwprowadzonymiwżycie17września1939roku
planamioperacyjnymiużyciawojskArmiiCzerwonej,przeznaczo-
nymidowtargnięcianaterytoriumPolski,prawobrzeżnaWarszawa
(Praga)znalazłasięwpasienatarciafrontuBiałoruskiegokoman-
darmaiirangi(gen.płk.)michaiłaKowalowa.Tenzaś(wmyśldy-
rektywwyższychprzełożonych)zajęciePragizleciłnajsilniejsze-
muzwiązkowioperacyjnemufrontuBiałoruskiego−Dzierżyńskiej
GrupieKonno-Zmechanizowanejdowodzonejprzezkomkora(gen.
lejtn.)iwanaBołdina.Wzwiązkuzoporemstawianymprzezod-
działypolskie,wyczerpaniemmateriałówpędnych,brakiemzaopa-
trzenia,rosjanieswojeplanymusielizrewidowaćitoskłoniłoich
dopodpisaniaaneksu,októrymprzezlataniemówiono.
Bazarróżyckiegopełniłobokfunkcjihandlowejprzedewszyst-

kiminformacyjną,towarbyłrównieważnyjaknowawiadomość,
plotka,półszeptemprzekazananowina.OnaczelnymWodzu,pre-
zydencieStarzyńskim,aleirosjanachistojącychobokniemcach.
5wrześniapojawiłasięplotka,inspirowanapojawieniemsiętekstu
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w„KurierzePorannym”,że30samolotówpolskichzbombardowało
Berlinwyrządzającwielkieszkody.Wiadomośćrównieszybkozga-
sła,jaksiępojawiła.
możnatutajbyłonabyćtakże,zaniewielkąopłatą,obok„szali-

kówżymowych,skarpetówypończoszkówmodnych!Samcymes!”,
obok„marynarekispodnizrapaportu”takżemaskip-gaz,niezwy-
kleposzukiwanyodpierwszychdniwojnytowar.
Pozrzuceniuprzezniemców3wrześniabomb,międzyinny-

minaterenDworcaTerespolskiego7,zginęłoponaddwadzieścia
harcerekzPogotowiaHarcerskiego–sanitariuszekpomagają-
cychrannymżołnierzomiprowadzącychkuchnię.ichśmierćdziś
uhonorowanajestkamieniemstojącymprzedobecnymDworcem
Wschodnimprzyul.Kijowskiej.
jużdzieńpóźniejsytuacjawstolicybyłatrudnadoopanowania.

reakcjąnawygłoszonydrogąradiowąwnocyz6na7września
apelpłk.romanaumiastowskiego,wzywającymężczyznzdolnych
dowalkidoopuszczeniamiastaiwstępowaniaochotniczodoarmii,
byłaogólnapanika.Wielucywilów,spodziewającsięoddaniamia-
staniemcombezwalki,postanowiłouciekać,cotylkopotęgowało
zamętprzygłównychdrogachewakuacyjnych.Warszawiacy,którzy
pozostaliwdomach,drżelioswójlos.Skutkiemcałegozamieszania
byłoodwołanieumiastowskiegozesprawowanejfunkcji(zastąpił
gowłaśnieLipiński).Wrazzmężczyznamipodążającymiwstronę
Lublinauciekałyczęstocałerodziny,dotknęłototakżePragi.

Podobnądecyzjępodjęłateżmojamatka.nieżyjącyjużwtedyojciec
miałkolegę–furmanazdrewniakaprzyul.Czynszowej3,rozwożącego
nafurgoniewęgiel.nazywaligowszyscy„Czerwonym”,zewzględunapur-
purowynos.narobotęwyjeżdżałpowychyleniućwiartkiczystejnaspółkę
zeswoim„Karym”.najegotofurgon,zaprzężonywjednegokonia,zebra-
łosięnaskilkanaścieosób.Kierunek,jakwiększość,naszosęlubelską.
jechaliśmyprzezpalącąsięPragę,GrochówiWawer.Podrugiejstronie
Wisływidaćbyłoolbrzymiepożaryikrążącejaksępysamolotyniemieckie.
Copewienczassłyszeliśmyzachrypłygłos„Czerwonego”–BujajsięKary!
Kary,pomimo,żesilnekonisko,zwysiłkiemciągnąłzaładowanyludźmi
idobytkiemfurgon.

75wrześniawgodzinachprzedpołudniowych.
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Zakrzyżówką,pominięciuStarejmiłosnej,pikująceiwyjącesamolo-
tyzkrzyżaminaskrzydłach,zaczęłyostrzeliwaćciągnącysięwnieskoń-
czonośćsznurwozów,pieszych,konnych.Zeskoczyliśmyzwozuikażdy
uciekał,gdziemógł.Zgubiliśmysięwtenczaszmatką8.

Przeżyciategoczasuznalazłyodzwierciedleniewewspomnie-
niachwieluprażan,wewszystkichjednakkrólujecharakterystycz-
nedlamieszkańcówprawegobrzeguWisły–poczuciehumoru,
czasamiwisielcze.

nagleusłyszałemgłos„Czerwonego”–ładuj,ładuj!łebschowała,
ad…ęwystawiła.Leżałzasąsiadującymdrzewemitakwykrzykiwałdopi-
kującychsztukasów.Spojrzałemzajegowzrokiem.Wotworzebetonowe-
gokręgusłużącegojakokładkazszosydoleśnejdrogizobaczyłemdwa
pulchnepośladkiprzeciętewstęgąróżowychmajtek.Pomimostrachuita-
kiejkrwawejtragediigębaroześmiałamisięwuśmiechu.Tobyłprawdzi-
wy,rubasznyhumorwarszawski,którypóźniejpozwalałnamprzetrwać
ciężkielataokupacji.

Ponalociewróciliśmydodomu.Spaliśmyjeszczegdzieśwnocynadro-
dzezmyślą,żejakumierać,tonawłasnychśmieciach9.

WkrótcenawezwanieradioweprezydentaStarzyńskiegoza-
wstydzeniuciekinierzypowracali,nawetspodWłodawyiChełma
Lubelskiego,zaśzszosygarwolińskiejzawracanosekcjestraży
pożarnej.
PopoczątkowymchaosieżycienaPradzewróciłodowzględnej

normy.Wsklepachnadalmożnabyłonabyćżywność,cenyposzły
wgórę,jednakurzędnicyorazwojskonaPradzeprzeprowadzało
kontrole,karązapodnoszeniecenipróbęzarabianianawojnie
byłaresztisąd.Pokilkukontrolachwpierwszymtygodniuwoj-
nyaresztowanookoło15osób.Wydajesię,żetoniedużo,biorąc
poduwagęstrukturęspołeczeństwa,istnieniewielusklepikówisa-
megoBazaruróżyckiego.Ludziepoinformacjiowybuchuwojny
wykupywalinatomiastśrodkiopatrunkoweiwszelkiemożliweleki.
Zewspomnieńżyjącychdotądmieszkańcówwynika,żezabrakło
ichjuż3wrześniawpunktachaptecznychnaPradze.
8T.Kulbicki, op.cit.,s.51.
9ibidem,s.30.
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WalczącywokółWarszawyżołnierzezArmii „Pomorze”,
„Poznań”iwschodnichzwiązkówtaktycznychdocieralidoPragi.
Tutajspotykalisięzentuzjazmem,zrozumieniem,pomocnądłonią.

Zkażdymdniemcorazczęściejspotykałosiężołnierzywzielonych
mundurachzorzełkaminahełmachirogatywkach.Bylizmęczeni,uty-
tłaniizarośnięci.Pamiętam,jakparuznichusiadłonabrzeguchodni-
kaitrzymającnogiwkamienistymrynsztokuprzewijałoonuce.Stopy
mielipoodparzane,karabinyjednaktrzymalipieczołowicieoboksiebie.
musieliprzezostatniedniwieleprzejść–dosłownieiwprzenośni.Było
namichbardzożal.Toprzecieżnasiobrońcy.Wnichcałanaszanadzieja.
Wynosiliśmyzdomów,coktomiał.najbardziejbylispragnieni.Pobiegłem
domatkiiwyniosłemgarnekherbatyzziół.Zachwilędostałemjeszcze
dlanichplackikartoflanesmażonenatranie10.

Przedłużającesiętrudyoblężeniaprzyniosływkońcuzmę-
czenie,głód,determinację,bywobliczuzbliżającegosiękońca,
jakośsobieporadzić.Przeżyć.Prymwzmaganiachzcodzienno-
ściąwiedliprascycwaniacy.Podkoniecwalkwkoszarach36.PP 
naul.11listopadanikogojużniemalniebyło,famaniosła,żewma-
gazynachwojskowychmożebyćżywność.Kilkumłodzieńców,zwa-
nych„lemoniadami”11postanowiłoprzeprowadzićtamrekonesans:

Pomaszerowaliśmytam,dzieciulicy:Kundel,Bobas–Żółtaśmierć,
japon,judaiSrakon.najpierwznaleźliśmystertękarabinówikupę
okrągłychrżniętychgranatów,poktórychłaziliśmyjakpokartoflach.
Próbowaliśmystrzelaćzkarabinów,stawiającjekolbąnaziemiiciągnąć
zacyngiel.jedzenianiestetynieznaleźliśmy12.

Głódizniszczeniabyływkrótcewszechobecne,nawetjed-
nakwówczasniezabrakłotypowo„warsiaskiegohumoru”iswa-
dy.Zgłodemikłopotamiradzilisobieświetnieobrotniwytwórcy
idrobnirzemieślnicy.jeszczewczasieoblężeniawielumieszkają-
cychwokolicyDworcaTerespolskiegozorientowałosię,żealkohol
działadobroczynnieistanowićmożedoskonałeźródłoutrzymania. 
10ibidem,s.47.
11Wgwarzewarszawskiej–oznaczakleiniaka–osobęmłodocianą.
12ibidem,s.53.
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jużpozajęciuWarszawyprzezniemców,dziękibliskościdworca
iwspółpracyzkolejarzamiznaleźlirynekzbytudlaswychwyrobów,
wspierającbliskichuzyskanymidochodami,arozpijającnaródpa-
nów.TakwspominatęsytuacjęAndrzejnowakowski:

noludziebyliwtamtymokresiebardzozapobiegliwiijednocześnie
kreatywni.Oczywiście(…)sprawatakiegobezruchudługonietrwała,ja-
kieśtamźródładochodówszybkosięznalazły.Tutaj:naPradze,Targówek,
noitoZacisze,nobliskośćDworcaWschodniegomiaładużynatowpływ,
ponieważzDworcaWschodniegoodchodziłypociągidotakzwanej
rzeszywtedy.Ażdoszłodotakiego,żetakpowiem,nawiększąskalęin-
teresu,toznaczy,okreswtym–wtejrzeszy,toprzezHitlerabyłtakim
okresem,kiedytamwprowadzonotakieostrerygory:wszystkodlafrontu.
Wojnęsięwygra,wtedysięodbijewszystko.Wtedyniemcybędążylijuż
bardzodobrze,alenaraziesięmusząwszystkiegowyrzekać.iszybkozo-
rientowalisiętutajludzienaPradzeinaZaciszu,żedobryminteresemjest
dorzeszyprzemycaniealkoholu.Szybkoktośtamsięzorientował,jakme-
todąchałupnicząmożnaprodukowaćtakzwanybimber.WtymZaciszu
praktyczniekażdewolnepomieszczenie,komórkaczyniezamieszkałe
mieszkaniewdomkutakimniewielkim,botamtylkotakiebyły,odrazu
byływykorzystywanejakolokalwłaśniedoprodukcjibimbru.Całetein-
stalacjezłożonezkilkubeczek–takichblaszanych–połączonychsyste-
memrursłużyłimdoprodukcjitegobimbru.Oczywiścieodbiorcątego
–botoprzecieżnieprodukowaliludziedlaswoichpotrzeb,żebysamemu
siętegonapić,botoniebyłbyinteres–tobylikolejarze,którzynatrasie
DworzecWschodni–GeneralnaGubernia–rzeszasystematyczniekurso-
walipociągami,nawiązalikontaktytuitam,ituproducenci,tamodbiorcy
–interesjakzwyklenaalkoholubyłbardzodobry.itadziałalnośćprak-
tycznieprzezcałąokupacjękwitła.PozwoliłotoludziomtutajzTargówka,
zZaciszawtymczasiebardzodobrzeprosperować13.

Odwagąwykazywalisiętakżezwyklimieszkańcy.Gdydoko-
minajednegozdomówwokolicyul.Ząbkowskiej5wpadłabomba
lotniczaoniskimwagomiarzeiniewybuchła,dojejrozbrojenia
oddelegowanosąsiada,którywokresiezimowym„robiłzaświę-
tegomikołaja”imiałdoświadczeniewporuszaniusiępodachach,
ainakominachznałnienajgorzej14.

13 http://pragagada.pl/ox_portfolio/o-bimbrze-co-to-go-mieszkancy-zacisza-do-rzeszy-pedzili/[do-
stęp:12.09.2019].
14http://pragagada.pl/ox_portfolio/o-piotrze-ujczaku-bohaterskim-masarzu/[dostęp:12.09.2019].

http://pragagada.pl/ox_portfolio/o-bimbrze-co-to-go-mieszkancy-zacisza-do-rzeszy-pedzili/
http://pragagada.pl/ox_portfolio/o-piotrze-ujczaku-bohaterskim-masarzu/
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ObronaPragi,tojednakprzedewszystkimpracawojskowych.
Obokjednostek,którejedynieprzemaszerowywałyprzezPragę,
najejtereniestacjonowałyoddziałyskierowanedoobronyprawego
brzeguiwschodniejflankimiasta.
Pierwszaliniaobronyzostałaustalonazgodniezeskrajemza-

budowyAnnopolaiPelcowiznyorazkoszarbatalionupolicyjne-
gowGolędzinowie.DalejliniaprowadziłaśrodkiemCmentarza
Bródnowskiego,przezZacisze,TargówekiutratęażdoKamionka
przezul.Grochowską.DrugąlinięobronystanowiłyDworzec
Wschodni(z40.pppłk.Kalandyka,2.BateriąObronyWarszawy
kpt.Smokowskiego),odktóregowzdłużliniizabudowy(dawne
wałyLubomirskiego)ażdoWisłytworzonebyłybarykadyipo-
sterunkiobsadzoneprzezwojsko.Dominowałatutajfortyfikacja
ziemna,którapowstaładziękiwielkiemuzaangażowaniuBrygady
robotniczej.Wpołowiewrześnia–między13a17–byłatogłówna
liniaobronywschodniejflankimiasta.
Terentenstanowiący1/3obszaru,zamieszkałyprzez1/5ludno-

ścistolicy,byłtrudniejszydoobronyniżpozostałaczęśćWarszawy
zewzględunaograniczonyiróżnorodnycharakterzabudowy.
Znaczneterenybyłyniezabudowane,bezroślinnościistosunkowo
łatwedosforsowanianiemalpoWisłę.OilesamaPraga,obramo-
wananasypamikolejowymi,miałazabudowędośćzwartą,otyle
stosunkowoluźnołączącesięzniąprzyległościbyłyzabudowane
raczejrzadko.naGolędzinowie,BródnieiTargówkudominowały
budowletypupodmiejskiegozdużąliczbądrewnianychdomów
ilicznymizabudowaniamigospodarskimi.rozbudowującysiędo-
pieroGrochówmiałbudownictwojeszczerozproszone,aSaska
Kępabyładzielnicątypowowillową.
Takicharakterzabudowyipołożeniapowodował,żeobroń-

cyPragimusieliorganizowaćdziałaniakombinowane,częściowo
woparciuozwartezabudowaniaiosiedla,częściowosystemem
umocnieńpolowych.niemniejbezzorganizowaniaobronyPragi,
obronacałejWarszawybyłabyznaczniebardziejutrudniona,astra-
tywśródpolskichobrońcówiludnościcywilnejstolicybyłyby
owielewiększe.
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Wdniu15wrześniadowództwo3.armiiniemieckiejchciało
zdobyćPragęnatarciemzmarszu.Próbapodjętaprzezjednostki 
z1.i2.Korpusu3armiiniepowiodłasię.następnegodniawoj-
skaniemieckienacałejliniiobronyPragiweszływbezpośrednią
stycznośćznaszymioddziałamiwysuniętyminaprzedpoległównej
pozycji.
ZobronąwojskowąPragizwiązanejestciekawewydarzenie. 

16wrześniatoczyłysięciężkiewalkiwpobliżuWałuGocławskiego
iwzdłużulicyGrochowskiej.Wgodzinachpopołudniowychoddzia-
łyniemieckiej11.dywizjinacierałynasiłypolskie.Przeciwnatarcie
21.pułkupłk.Sosabowskiego,takżezeszturmemnabagnetyod-
rzuciłoniemców.Polacyzdobylilicznysprzętwojennyorazwzięli
120jeńców,wtym10oficerówzpułkownikiemnaczele.Podeskor-
tąwojskowązostalionipoprowadzeniulicamiPragidoCytadeli
Warszawskiej,wzbudzającwśródludnościcywilnejradośćinadzie-
ję.Wartododać,żekilkuzprowadzonychjeńcówzostałookradzio-
nychwtrakciedrogi,najpewniejprzezmłodychkieszonkowców,
którzymimoeskortyzbliskachcieliujrzećwroga–ajaksięokazu-
je,wykazaćsiętakżelokalnym„patriotyzmem”.
Od17wrześnianiemcyprzeprowadzaliprzeważnieatakilo-

kalne,którenieprzynosiływiększychefektówbojowych,aczęsto
kończyłysiękontratakiempolskim.Wzasadzieżadenataknie-
mieckiniepozostawałbezodpowiedzi,chociażmożliwościwspar-
ciaogniowegokontratakówiwypadówpododdziałówpolskich
byłycorazbardziejograniczonezpowodukończącejsięamunicji
artyleryjskiej.
Oswoichżołnierzydbalimiejscowiprzynosząccotylkomożna

było,przedewszystkimnapoje(herbatyrobionezziół)ipożywienie
(częstobyłytowykopywanenaprzedmieściach,gdzietoczonebyły
walkikartofleiwarzywa,zdobywaneniejednokrotnieznarażeniem
życia).
Tutajponowniedochodzimydotypowopraskiegopragmatyzmu.

Wiedząc,żeoblężeniewkrótcesięzakończy,mającświadomość,
żedziwnawojnanazachodzienieprzyniesierozstrzygnięć,pierw-
siczłonkowiekonspiracjipostanowilidziałaćigromadzićzapasy
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broni,któremiałyzostaćwykorzystanechoćbypodczaspowstania
warszawskiego.

jakiśnieznajomymężczyznawcywilnymubraniuzmobilizowałnas,
abypodawaćmutębrońdootworuwłazukanału.Tobyłonaterenie
Pułku,uzbieguulicratuszoweji11listopada,obokbudynku,gdziepóź-
niejwczasieokupacjimieściłsięSoldatenheim.Znosiliśmymucałenarę-
czakarabinów,aonjeodbierał,stojącnadrabincewewnątrzwłazukanału
ispuszczałjenadół,prawdopodobniedodrugiegotowarzysza15.

jedenztakichmagazynówbroniwrześniowejodkrytoprzy 
ul.Targowej65podczasremontunawierzchni21sierpnia2009
roku.Brońleżałanagłębokościok.80cmpodpowierzchniąziemi.
Byłastarannieułożona.nadnieznajdowałysiędrewnianeskrzynki
wybitewewnątrzblachącynkową,wktórychznajdowałysięmaga-
zynkidorkm.Browningwz.28wypełnionenabojamiorazgranaty
obronne.naskrzynkachułożonabyłabrońwresztkachpokrow-
ców,zktórychzachowałysięskórzanezakończenianaosłonęlufy.
Całośćprzyrzuconabyłaczymś,coodkrywcyzinterpretowalijako
uprzężkońska.Wśródrzemienitejuprzężyznajdowałysięcztery
końskiepodkowywojskowewz.38.Zziemiwydobyto:

Karabinyprzeciwpancernewz.35ur–3szt.
ręcznekarabinymaszynoweBrowningwz.28–5szt.
Lufydorkm.Browningwz.28–5szt.
Granatnikiwz.36–2szt.
Granatydogranatnikawz.36–6szt.
Amunicjęmauserkal.7,92mm–ok.7tys.szt.
Granatyobronnewz.Gr.31–ilośćnieustalona.
Hełmpiechotywz.31–1szt.
elementyuprzężykońskiej
Podkowykońskiewz.38–4szt.

Znaleziskomożnadzisiajoglądaćnawystawiestałejwmuzeum
WojskaPolskiegowWarszawie,gdziezabierammłodzieższkol-
ną,bypokazać,czegodokonywaliichprzodkowiezPragiPółnoc 
wewspółpracyzwojskiempodczaswrześniowychwydarzeń.
15T.Kulbicki,op.cit.,s.53.
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Dokońcazuśmiechem,dokońcanabakierzokupantem,
dokońcazeswoimiżołnierzamipozostaliprażanie−imimowielu
trudównieporzuciliprawegobrzegu.Odważni,twórczy,zhono-
rem,aleipazurem.Tacybyli.
Praga,dziękiwzględnieniewielkimdziałaniomwojennymza-

chowaładodzisiajswójcharakter.Zwiedzającpodwórka,zatrzymu-
jącsięprzykapliczkachwciążmożnapoczućklimattamtychwy-
darzeń.Zmłodzieżązbieramywspomnieniaostatnichjużżyjących
świadkówwrześnia1939roku,sierpnia1944rokuiinnychważnych
momentów,byzachowaćjeiprzekazaćpotomnym.
jednocześniePraga,dziękirewitalizacjisięzmienia.noweosie-

dla,wyremontowanekamienice,studnie,którezmieniająswójcha-
rakter.Koneser,PortPraski–tozmiany,którenastąpićmusiały.
Odkilkulatpowstająmiejsca,gdziezaczynabićkulturalneserce
„stolycy”.Starefabrykizamieniająsięwnowoczesnelofty,pojawiają
sięsieciówkiibanki.Kiedywejdziesięjednakwstarepodwórza,
wciążpoczućmożnadawnegoizadziornegoduchafolkloru,ró-
życowych„pyzów”ipraskiegokodeksuhonorowego,dziękiktóre-
muwłaśnietutaj,powojniestawionoopórnowemuustrojowi,jaki
„przyniesiononamwdarze”zewschodu.
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słowa kluczowe
Wawer,zbrodniawawerska,terrorhitlerowski,upamiętnienie 

streszczenie
Zbrodniawawerskapopełnionawdniu27grudnia1939r.topierwszymasowy
mord,dokonanyprzezniemcównaniewinnychmieszkańcachWawraiAnina
wokresieiiwojnyświatowej,naokupowanymterytorium,woparciuozasadę
odpowiedzialnościzbiorowej.Artykułprzybliżaprzyczyny,opisuje,napodsta-
wiezachowanychświadectw,sąddoraźnyiegzekucję,przytaczarelacjeocala-
łychświadków,jakrównieżprezentujeformyupamiętnieniazbrodniwawer-
skiej,októrejpamięćjestciągleżywawśródmieszkańcówDzielnicyWawer 
m.st.Warszawy.

zBrOdNia W WaWrze 
JakO elemeNt ekstermiNacJi 
lUdNOści WarszaWy 
W 1939 rOkU

leszek BaraNieWski
ZastępcaBurmistrza

DzielnicyWawerm.st.Warszawy
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27grudnia1939rokuwWawrzepodWarszawąniemcyrozstrze-
lali107cywilnychmieszkańców,wyciągniętychzmieszkańwtrak-
cienocnejobławy.Zbrodniawawerskatojednazpierwszychma-
sowychegzekucjinaludnościcywilnejWarszawyiokolicpodczas 
iiwojnyświatowej,wktórej,wbrewprawumiędzynarodowemu,
zastosowanozasadęodpowiedzialnościzbiorowejwobecludności
cywilnejokupowanegoterenu.Wydarzenietoodbiłosięszero-
kimechemnietylkowWarszawie,alerównieżwinnychczęściach
Polski,atakżepozajejgranicami.Zbrodniawawerskapokazała
światu„nowe”niemcy,któreniemiaływsobieanilitości,anikrzty-
nyczłowieczeństwa,niestosowałysiędoustalonychprzezmiędzy-
narodowekonwencjezasadprowadzeniawojny,podporządkowując
wszystkoprawu„rasyaryjskiej”dobezwzględnejdominacji.
„Pamięćozbrodniwawerskiej−pisałWładysławBartoszewski

−niewygasładokońcawojny,mimodziesiątkówpóźniejszycheg-
zekucjimasowychiinnychgłośnychaktówterroru”1.

historia

Okreszawieruchywojennejtoczas,kiedyaktywizująsięwszelkie
możliwegrupybandyckiechcącewykorzystaćzaistniałeokolicz-
nościdorealizacjiwłasnychcelów.Czynocharakterzekryminal-
nymstałsiępunktemzapalnym,którydoprowadziłdowawerskiej
zbrodni.
WdrugidzieńświątBożegonarodzenia26grudnia1939roku

StanisławDąbek(kryminalistazpobliskiegoZastowa2)imarian
Prasuła(bandytapochodzącyzfalenicy,wypuszczonywczasie
działańwojennychzwięzieniaświętokrzyskiego3),dwajdobrze
znanipolicjiprzestępcy,dokonaliwOtwockunapaduzbrojnego
napolicjanta,wwynikuktóregozostałonranny.Ponapadzieobaj
bandyciuciekliwkierunkuWawra.Tegosamegodnia,mroźnym
wieczorem,DąbekiPrasułaprzyszlidowawerskiejrestauracji
AntoniegoBartoszkaprzyul.Widocznej85.Obydwajprzestępcy
1W.Bartoszewski,Warszawski pierścień śmierci 1939−1944,Warszawa1970,s.57.
2H.Pawłowicz,Wawer,Warszawa1962,s.16.
3ibidem.
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zachowywalisięgłośno,aroganckoiagresywnie.Domagalisię
szybkiejobsługiiwydaniajedzenia,pomimożerestauracjabyła
zamknięta.WłaścicielrestauracjiBartoszekpostanowiłtelefonicz-
niezawiadomićpobliskiposterunekpolicjiozaistniałejsytuacji.
Przybyłynamiejscepolskipolicjantrozwadowski,wasyściedwóch
niemieckichfeldfebliz538.BatalionuBudowlanegozAnina,udał
siędopokoju,wktórymprzebywałAntoniBartoszek.niemcyna-
tomiastprzystąpilidolegitymowaniaprzebywającychwrestauracji
kryminalistów.Wtymmomenciewywiązałasiękrótkastrzelani-
na.Wjejwynikujedenzniemcówzginąłnamiejscu,drugizmarł
wdrodzedoszpitala.rannazostałarównieżżonaAntoniego,Zofia
Bartoszkowa.PrasułaiDąbekzdołaliucieczmiejscazdarzeniatyl-
nymidrzwiami4.Kilkanaścieminutpostrzelaninienamiejscezda-
rzeniaprzybyliniemieccyżołnierzezestacjonującegowWawrze
538.BatalionuBudowlanego,zktóregopochodziliobajzabici.
PorucznikStephan,dowódcawspomnianegobatalionu,poprze-
słuchaniuświadków,wtympolicjantarozwadowskiego,ustalił
ktoiwjakichokolicznościachzastrzeliłobużołnierzy.Wzwiąz-
kuztympoleciłzwolnićzatrzymanegowłaścicielarestauracji
AntoniegoBartoszkaorazkilkuinnychmężczyzn.Około21.30
dokładnymeldunekozastrzeleniuniemieckichpodoficerówdo-
tarłdo31.PułkuPolicjiPorządkowej(berlińskiego)stacjonującego
wWarszawie(nazywanegoPolizei-regimentWarschau).meldunek
tenzawierałdokładneinformacjenatematprzebieguzdarzeń
idaneosobowesprawcówzabójstwa.narozkazppłk.maxaDaume,
zastępcydowódcy31.pułku,doWawraisąsiedniegoAninawysła-
nazostaławtrybiealarmowym2.i3.kompaniaVibatalionutego
pułkuwsile300żołnierzy.DowodziłnimimjrfriedrichWilhelm
Wenzel.Zadaniemekspedycjibyłoprzeprowadzeniespecjalnej
akcjipacyfikacyjnejnaterenieWawraiAnina.Oddziałdotarł
doWawraprzedgodziną22.30samochodami,którepozostawio-
nezostałyprzystacjikolejkiwąskotorowej,zaśżołnierzeprzema-
szerowalidokomendyplacuwAninieprzyulicyiiPoprzecznejnr
3.TutajmjrWenzelprzyjąłmeldunekodpor.Stephana,poczym
4j.Tyszkiewicz,Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze 27 grudnia 1939,Warszawa2010,s.15.
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wydałrozkazdowódcomkompanii,abyaresztowaćwszystkich
mężczyznwAninieiWawrzewwiekuod16do70latisprowa-
dzićichdokomendyplacu5.Podczasobławyniemcywyprowa-
dzilizdomówponad120mężczyzn.Byliwśródnich,pozastałymi
mieszkańcamiobumiejscowości,takżegościespędzającyurodziny
czyprzyjaciółświętaBożegonarodzenia,wtymdwóchobywateli
uSA.ichjedynąwinąbyłoto,żeprzypadkowoznaleźlisięnatere-
nieobjętymobławą.mieliodpowiedziećzaczynyniepopełnione
przezsiebie.Pook.2godzinachdożołnierzydołączyłz-ca31.Pułku
PolicyjnegoppłkmaxDaume.Przed23.00niemcyrozpoczęliakcję,
okołogodz.5rano„sąd”doraźny,działającypodprzewodnictwem
mjr.Wenzlaiwobecnościppłk.Daumezakończył„proces”,ska-
zującnaśmierć114mężczyzn.Wyrokwygłosiłzgankudomuprzy 
ul.iiPoprzecznej3mjrfryderykWilhelmWentzel.Żadenzoskar-
żonychniemiałprawadoobrony.naniczdałysięichprośby,prote-
styimodlitwy.Podczascałego„przewodu”sądowegoograniczono
sięjedyniedospisaniaichdanychpersonalnych.StanisławPiegat,
cudemocalałyzegzekucji,takopisywałmomentogłoszeniawy-
roku:„Wyszedłmajoripodoficer.majorponiemiecku,aoficer
popolskupowiedzieli,żezazabiciedwóchżołnierzyniemieckich
jesteśmywszyscyskazaninaśmierć”6.jeszczeprzedogłoszeniem
wyrokuniemcypowiesilinadrzwiachrestauracjijejwłaścicie-
la,AntoniegoBartoszka,którywcześniejzostałdotkliwiepobity.
Skazanychpodeskortąpoprowadzonotunelempodstacjąkolejo-
wąWawernazachodniąstronęliniikolejowej.Wdrodzenamiej-
scekaźnijednemuzmężczyznonazwiskujanmajstrzyk,udało
sięzbiec.egzekucjaskazanychrozpoczęłasięokołogodz.6rano
wWawrze,napustymplacupomiędzyulicamiBłękitnąaSpiżową.
Skazanychustawianowszeregupodziesięćosób,nakazywano
odkryćgłowę,stanąćtwarządopłotuiuklęknąć.Wtedyztyłu
padałystrzałyzbronimaszynowej.Wegzekucjizabito107osób.
mimoodniesionychranprzeżyło7,którychniemcyniedobili.
Ostatniądziesiątkęskazanychwspaniałomyślnieułaskawiono,

5W.Bartoszewski,op.cit.,s.53.
6j.Bijata,Wawer,Warszawa1973,s.25.
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wtymwójtaStanisławaKrupkę,inakazanoim,abypogrzeba-
lipomordowanych.Wśródrozstrzelanychznalazłosię85miesz-
kańcówWawraiAninaoraz22osobyzinnychmiejscowości.Byli
toPolacy,Żydzi,rosjaninidwóchobywateliuSA.jednymzroz-
strzelanychmężczyznbyłDanielGering,któregoprzodkowieprzy-
bylidoPolskizniemiec.mieszkałwAninieprzyul.iPoprzecznej.
Pomimonalegańniemieckiego„sądu”niechciałpotwierdzićswo-
jegoniemieckiegopochodzenia.Oświadczenietakiepozwoliłoby 
muuratowaćżycie.
jakpodajeWładysławBartoszewskiwksiążceWarszawski pier-

ścień śmierci 1939−1944ciałazamordowanychpoczątkowopo-
chowanonaprowizorycznymcmentarzuw6ogólnychgrobach. 
Poekshumacjiprzeprowadzonejwczerwcu1940roku76ciałpo-
chowanonanowymcmentarzunaGlinkachwWawrze,częśćprze-
wiezionodoWarszawydogrobówrodzinnych,azwłoki11Żydów
doWarszawyzabrałoTowarzystwo„Wieczność”ipochowało
nacmentarzużydowskimnaBródnie.Pamięćozbrodniwawer-
skiejniewygasładokońcawojny,mimodziesiątkówpóźniejszych
egzekucjimasowychiinnychgłośnychaktówterroru.jednym
zdowodównatobyłonadanienazwy„Wawer”powstałejwgrud-
niu1940rokuharcerskiejOrganizacjimałegoSabotażu,której
komendantemgłównymzostałAleksanderKamiński.Wlatach
1940–1945wykonałaonaponad170akcjisabotażowychprzeciw
okupantowi.nawarszawskichmurachharcerzepisali:„Wawerpo-
mścimy”7.egzekucjawawerskastałasięwyzwaniemdlapisarzyiar-
tystów.WacławPiotrowskiuwieczniłjąnapłótniezatytułowanym
Masakra w Wawrze.ObrazpierwotnietrafiłdoSzkołyPodstawowej 
nr86wWawrze.Artystaopracowałrównież,namotywachswe-
godzieła,projektznaczkapocztowegopn.„martyrologiaWawra”.
Obecnieobraztenznajdujesięzbiorachmuzeumniepodległości.

7 C.michalski,Wojna warszawsko-niemiecka,Warszawa1971,s.263–275.
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OsądzeNie sPraWcóW

niemieckiewładzeokupacyjne(zarównopolicyjne,jakiwoj-
skowe)miałypełnąświadomośćtego,żewWawrzepopełniono
zbrodnięrozstrzeliwującniewinnychludzi.świadczyotymm.in.
sprawozdaniedowódcyniemieckichwojskokupacyjnychwPolsce 
gen. johannesaAlbrechtaBlaskowitzaz lutego 1940roku.
Stwierdzałonwnimm.in.:

Vibatalionpolicji,wysłanyprzezadministracjęnawiadomośćomor-
derstwie,kazałpowiesićwłaścicielaszynkuprzedlokalem,gdziemiało
miejscemorderstwoorazrozstrzelać114PolakówzwillowejkoloniiAnin,
którzyzezbrodniąniemielinicwspólnego.(...)Torozstrzelaniewzbu-
rzyłobardzoPolaków,ponieważmorderstwoniemiałożadnegozwiązku
zludnością,byłatozbrodniadokonanazmotywówwyłączniekryminal-
nych.Pozatymludnośćwskazałasamatychzbrodniarzybatalionowibu-
dowlanemu538,usiłowaławięcpomócprzyichujęciu8.

WdalszejczęściswojegosprawozdaniaBlaskowitzstwierdzał 
że„(…)egzekucjedokonywaneprzezpolicjęzagrażająwsposób
nieodpowiedzialnyibezpożytkubezpieczeństwuwojskowemu
ieksploatacjiWschodu”9.
Powojniesądypolskieosądziłygłównychwspółodpowie-

dzialnychzazbrodnięwWawrze.PodpułkownikmaxDaume
zapopełnionezbrodniewojennezostałw1946rokuwydanyprzez
aliantówPolsce.Wdniu3marca1947rokuzostałskazanyprzez
najwyższyTrybunałnarodowywWarszawienakaręśmierci,któ-
rąwykonanonatereniewięzieniamokotowskiegowWarszawie.
naprzełomie1949i 1950rokuwładzeZSrrwydałyPolscemjr.
friedrichaWilhelmaWenzlazapopełnienienapolskimteryto-
riumzbrodniwojennych.Wlistopadzie1951rokuSądWojewódzki 
dlam.st.WarszawyskazałWenzlanakaręśmierci.Zostałaonawy-
konananatereniewięzieniamokotowskiegowWarszawie.

8 W.Bartoszewski,op.cit.,s.54.
9ibidem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci
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relacJe

stanisław krupka10

WójtGminyWawer

(…)Wnocyz26na27grudniapukaniedooknaiwaleniedodrzwi
wyrwałomniezesnu.Pootwarciudrzwidomieszkaniaweszłodwóch
umundurowanychniemcówwrazzwehrmachtowcemnoczyńskim,wto-
warzystwierozwadowskiego,polskiegopolicjanta,zpoleceniemnatych-
miastowegoubieraniasię.Wmiędzyczasienoczyńskidyskretniepowie-
działmi,żebymsiępożegnałzrodziną.Tobyłdolmetscher–tłumacz,
łącznikmiędzykomendanturąwAninieagminąwawerską.(…)Poubra-
niusięiwyjściuzmieszkaniaspostrzegłem,żenaschodachstaliniemcy
wtowarzystwiemłodegoczłowieka,którysięzwróciłdomnie:„Paniewój-
cie,niechpanmnieratuje!”.Wzruszyłemramionami,oświadczając,żenie
wiem,ocochodzi.Podrodzeoddomudokomendanturynoczyńskidys-
kretniepoinformowałmnie,żedwóchfeldfeblówzmiejscowegogarnizo-
nuWehrmachtuwAniniezostałozastrzelonych.Przyjechała1i3kompa-
nia6Batalionupolicjiberlińskiejiżebędziebardzoźle.Wtejchwili
odbywasięobława,wktórejbiorąudziałtedwiekompaniewrazzmiej-
scowymWehrmachtem.KiedyprzyszliśmynaulicęiiPoprzeczną
wAninie,gdziebyłasiedzibakomendanturywojskowej,naulicynaprze-
ciwkotegodomustaliwszeregach,wtrójkachczyczwórkach,tegonie
pamiętam,mężczyźnizrękomadogóry.Zatrzymani.Bylitoludziewma-
rynarkach,tuiówdziedobywałysięjęki,widaćbyło,żeniektórzybyli
pokrwawieni.Pochwilowymzatrzymaniusięwszystkichpoprowadzono
naogrodzonepodwórzekomendantury.Wtrakciechwilowegozatrzyma-
nianapodwórzukolejnozaczętowprowadzaćdowewnątrz.Wprowadzeni
zachwilęwyskakiwali,robiącwpowietrzusaltomortale,pobici,aszcze-
gólnieodbywałosiętozdzikimwrzaskiem,jeżelitosięłączyłozesłowem
jude. (…)równieżzachwilęw towarzystwie tegodolmetschera
noczyńskiegopowoliwszereguposuwałemsiędowewnątrz,pilnieobser-
wującprzebiegsytuacji.Zorientowałemsięwsytuacji.Ponieważpochodzę
zpogranicza,spodOstrołęki,znammentalnośćpruskąiuważałem, 
żesprawajestprzesądzona,żenamniejakonawójtaspadaobowiązek
bronienia,cobędęwmożnościwmoichwarunkachisprowokowaniasy-
tuacjitakiej,abymnienamiejscuzastrzelono,ponieważniemiałem 
codotegożadnychzłudzeń,jakitobędziekoniec.Posuwającsięposcho-
dachprzywejściudowewnątrzdolokaluwdrzwiach,jużkażdegopytano
wchodzącego:PoleoderDeutsch? jakpytanyodpowiadał „Pole”

10ZeznaniezłożonewszóstymdniuprocesuprzednajwyższymTrybunałemnarodowym
wWarszawie.
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–zaczynałasięmomentalniemasakra.PrzedemnąwszedłDawidGering,
trzyczyczteryosobyprzedemną,któregokilkakrotniepytanooto,praw-
dopodobniezewzględunajegonazwisko.Zchwilą,kiedyoświadczył, 
że„Pole”,tosiędlaniegokatastrofalnieskończyło.Zostałemwprowadzony.
Wwejściuotwartedrzwidopokojukomendantury,wdwóchrzędachbyły
ustawioneniższeszarże.Przechodziłosięprzezszpaler.Polegało
tonatym,żeudrzwiwejściowychpodstawianonogę,takżektowchodził,
padałnatwarzprzedtakzwanymsądem,awskutektegopóźniejpadał
nakolanaitaknakolanachzrękamiwzniesionymidogórymusiałsię
czołgać,gdzieniemcysiedzielialbobranoodniegodowódosobisty,albo
zapytywanoonazwiskoizpowrotembityprzechodziłprzeztenszpaler
dosieni.Wtedychwytanozakołnierziwyrzucanogo.Ciwszyscy,którzy
staliwszpalerze,mielijakieśnarzędziadobicia.mniedoprowadził
noczyńskiizameldował,kogosprowadził.Stałoichkilku,liczbyniepa-
miętam,resztajeszczewyżejzminamiokrutnymi.jedenznich,wzielon-
kawymmundurze,wpozycjistojącej,zadałmipytanie,czyzdajęsobie
sprawęztego,cotutajzaszło.Oświadczyłem,żenicniewiem,zostałem
złóżkazdomuściągnięty.Wpostawienabacznośćnoczyńskitopotwier-
dził.Powiedziałem,żetaksamociludziesąwyciągnięcizłóżekinicnie
wiedzą.natozadającypytaniaoświadczył,że:–Dwóchfeldfeblów
zWehrmachtuzostałozabitychiwy,wszyscyPolacy,jesteścietemuwinni
ikrwawozatozapłacicie.natojemuoświadczyłem:Wyteżpowinniście
pamiętać,żemieliścierok1918,żeuwasteżbyładezorganizacjajakiunas,
żewięzieniasąrozpuszczone,żewięzienieświętokrzyskiejestrozpuszczo-
neiniejestwykluczone,żewgminiewylotowejtakiejjakWawermógł
zaistniećpospolitywypadekkryminalny.Zresztąmogęmupokazaćodpis
meldunkudoKreishauptmanna,gdzieprosiliśmyozorganizowaniepo-
sterunkupolicyjnego.Oświadczyłmi,żewtejchwilijestzapóźno.
Powiedziałem:Dobrze,wyobecnieuznajecienaszastronęwojującą,ale
w1914rokuniebyliśmystronąwojującąiniektórzymężowiestanu
wPolscechcielioprzećpolitykęnatzw.państwachcentralnych.
TymczasemfaktrozstrzelaniawKaliszuniewinnychludzizmieniłtęcałą
koncepcję,bopropagandaalianckatowykorzystała.Badającywtedydostał
nerwowychtikówijakgdybychciałmnieuderzyć.Zrozumiałtęjegochęć
jedenzeszpaleruiuderzyłmniewkark.Pochyliłemsiędodolmetschera
noczyńskiego.Zapytałmnieozawód.Powiedziałem:nauczyciel.Zapytał,
cochcęjeszczepowiedzieć.Oświadczyłemmu,żew1917roku,kiedyopi-
niaamerykańskawahałasię,czywziąćudziałwwojnie,czybyćneutralną,
faktzatopienia„Lusitanii”zniewinnymiludźmispowodował,żepropa-
gandawykorzystałatonakorzyśćprzystąpieniadowojny.Onpowiedział
cośwtymznaczeniu–Pfarrer,Philosophie,cośwtymrodzajuizaczęło
sięzanosićnato,żebędęnamiejscuzastrzelony,aotomichodziło.Wtedy
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podniósłgłosihuknąłnamnie:milczeć,pies!Czycośwtensposób. 
jarównieżpodniesionymgłosempowiedziałem,żeciludziezatrzymani
sąniewinni,zresztą,sprawamożesięwyjaśnić.Wtedypodbiegłjedenze
stojącychikopnąłmnie.Pamiętałemotym,żebysięnieprzewrócić,bo
największatragediabyła,kiedysięktośprzewrócił,wtedyjegolosbyłprze-
sądzony.Byłtakmasakrowany,żezębyioczytracił.Wyprowadzonyzo-
stałemprzeznoczyńskiegoprzeztenszpaleriwporównaniudoinnych
przeszłotostosunkowogładko.Byłemsprowadzonyposchodachnadół
dogromadyoczekującychpolewejstronie.noczyński,rozstającsięze
mną,powiedział:rychtyknamnieuważajcie.Zostałemwtymtłumie
irozpocząłsiędalszyprzebiegdochodzeniaiwyrzucanialudziwsposób,
októrymjużniebędępowtarzał.niewiem,pojakimczasie,bobyłem
wnerwowymnapięciuikażdymuskułwczłowiekudrgał,wyszedłjakiś
wysokidrabwmundurzeiprzeczytałnam,żewszyscynatymplacuzo-
staliskazaninaśmierćprzezrozstrzelanie.nawetnazwiskaniezostały
odczytane,tylko:Wszyscy,którzysątuzgromadzenisąskazaninakarę
śmierciprzezrozstrzelanie.Zplacudałosięsłyszećgłosy:Paniemajorze,
myjesteśmyniewinni,zdomuzostaliśmywyciągnięci.rozpoczęłysię
dantejskiesceny.Chłopcy,którzybylizojcami,zaczęlisięczepiaćichszyi:
Tatusiu,ratujmnie!Pokilkuminutachzaczętoodliczaćgrupki,które
zpodwórkazaczętowyprowadzać,liczącdokładnie.Wyprowadzano
naegzekucję.ja,stojącwgromadzie,jaknadyrygentaworkiestrzepatrzy-
łemnanoczyńskiego,najegoruchyrękamiigłową.Kiedywyprowadzono
trzecią,czwartą,piątągrupę,niepamiętam,zjednegokońcawyprowa-
dzonyzostałemnauboczenatympodwórku,gdziestałoparęosób:fryzjer,
krawiec,szewcijeszczekilkuludzi,którychniepamiętam.jeszczewtym
momenciesprowadzonowiększągromadęludzi,alenapodwórkoichnie
wprowadzili,tylkozatrzymalinaulicy.Pojakiejśprzerwiewyszedł
niemiecwzielonkawymmundurzeikazałtychwszystkich,którzybyli
sprowadzeni,zwolnić.nasjakoostatnichzaprowadzononamiejsceegze-
kucji,kazanosięodwrócić.Chwilaoczekiwania,poczymzgłosiłsiędonas
niemiec,możeichbyłodwóchczytrzech,niepamiętamtego,ioświad-
czył:maciewszyscywielkieszczęście,zostaliścieułaskawieni,alemusicie
zakopaćtychzastrzelonychitodogodzinypierwszej.Potymjegopowie-
dzeniuniemcysięrozeszliizostaliśmysami.Chwilęnasiebiepatrzyliśmy,
apotemkażdywswojąstronęzacząłuciekać,chociażniktnamisięnie
interesował.jaoprzytomniałem,kiedywpadłemnadrutkolczasty.
Wróciłemdodomu,powiedziałemkrótko,ocochodziiwróciłemdogmi-
ny.Pamiętałemotym,żeciążynanasobowiązekzakopaniarozstrzela-
nych.Tobyłajużdziewiątagodzina,jużbyłpodoficerWiśniewskizod-
działempiętnastuludzi,któryzgłosiłsięzpoleceniem,żebytychludzi
zakopać.(…).
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Wacław klemensiewicz11

WAninieprzyul.27Grudnia,(dawniejiiPoprzeczna)numer3,po-
siadamwłasnąwillę.Wwillitejmniejwięcejod10października1939aż
doustąpienianiemcóww1945roku,mieściłasiętzw.Ortskommandantur
Wawer-Anin.Wroku1941kancelarięOrtskommandanturprzeniesiono
nainnemiejsce,zaśwwillimojejażdokońcamieściłysiękoszaryżoł-
nierzy.(…)26grudnia1939roku,mniejwięcejokołopółdodziewiątej
[wieczorem],wpadłdopokoju,wktórymsiedziałemrazemzżonąicórką,
szeregowiecSchrammzkomendanturyipowiedział,że„stałasięstraszna
rzecz,bozabilidwóchnaszych,niewychodźciezdomu,zgaścieświatło
isiedźciecicho,jakbywasniebyło,zWarszawyzarazprzyjedziegestapo.
(…)Spędzonychmężczyznskierowanopodścianęmałejoficynki,gdzie
mieściłasięcentralatelefonicznaiwartownia.Kazanoimstanąćtwarza-
midościany,wyciągniętewgóręręceoprzećościanę.jeśliktóryśznich
opuściłręce,byłbity.Kołogodzinypierwszejwnocynapodwórkubyło
zebranychokoło350–400osób,wszystkichotaczałażandarmeria.

mniejwięcejokołogodz.24.00rozpoczęłysięprzesłuchania,któ-
reodbywałysięwlokaluOrtskommandantury,którytolokalstanowił
częśćmojegomieszkania,polewejstroniewidzącodwejścia,korytarza.
jamieszkałempoprawejstroniekorytarza.Wkomisjiprzesłuchującejza-
siadali:jakiśpułkownikżandarmeriizWarszawy,jaksiępóźniejdowie-
działemnazwiskiemDaume,majorżandarmerii,któryświetniemówił 
popolsku,anazwiskoktóregoniejestmiznaneiOberleutnantStephan.
Tasamakomisjastanowiłajednocześniesądwyrokujący.Przezdrzwi
słyszałem,jakpoprzesłuchaniuwychodziłprzesłuchiwany,topadałroz-
kaz:dieseristfreialbodieserbleiht.Zwolnionegożołnierzodprowadzał
dodomu,abygoponownieniezatrzymali.Przesłuchaniewszystkichza-
trzymanychtrwałomniejwięcejdopiątejnadranem.jakmiopowiadali
późniejzwolnieni,każdegoprzesłuchiwanotylkokilkaminut,przyczym
niszczonomudokumentyosobiste.(…)

stanisław Piegat12

fryzjerzWawra

mrózbyłwielki,ziemiazasypanaśniegiem,nocbardzociemna.Wtym
samymczasiekiedyśmysłuchaliTuluzy,WaweriAninotoczonezostały
przezżandarmerięiSS.Obchodzonowszystkiedomyiwille,wyciągając

11ZeznaniezłożonewWarszawie,31lipca1946r.wobecnościsędziegoAntoniegoKnolla,członka
GłównejKomisjiBadaniaZbrodniniemieckichwPolsce.
12WydrukowanepodtytułemJak mnie rozstrzelano w Wawrze. Wspomnienie,„KurierCodzienny”
1945,8października,nr95.
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mężczyzn,anawetmałychchłopców.Dlaczegoominęlinasząwillę–
dodziśnierozumiem.Podobnoomijaliwille,dookołaktórychniebyło
śladunógwydeptanychnaśniegu.Dopierooświcie,jakpiorunzjasnego
nieba,uderzyłanasstrasznawieść:wszyscynajbliżsisąsiedzirozstrzelani!
120mężczyzn!Byłtopoprostugrom,którynasoszołomił.Okazałosię,
żebandytaPrasuła,ściganyprzezpolicjęniemieckąigranatowązjawiłsię
wWawrze,wkawiarence.Kiedydolokaluweszłodwóchniemcówipo-
licjantgranatowy–strzelił,zabijającjednegoniemcairaniącdrugiego,
poczymzbiegł.Wrezultacienastąpiłyrepresje.ZWarszawynadjechały
samochodyzoprawcami.(…)Kilkagodzinczekaliśmynawielkimmrozie.
Potempadłrozkaz–utworzyćszereg.musieliśmywszyscyprzejśćprzez
dwuszeregSS-manów,którzywokrutnysposóbbilinaskolbami.Wielu
mężczyznmiałorozbiteszczękiizmasakrowanetwarze.Potejstrasz-
nej,bezlitosnejmasakrzeoświetlonoreflektoramipustyplacpomiędzy
uliczkamiirozpoczętorozstrzeliwaniepo10osób.rozstrzeliwanozka-
rabinumaszynowegoumieszczonegonasamochodzie.Staliśmywszyscy
jaknieprzytomni.Zdawałosię,żetowszystkojestdalszączęściąjakiegoś
koszmarnegosnu,zktóregonaswyrwano.Potemrozległsięjękipłacz
wśródtłumumężczyznichłopców.Klękano,modlonosię,zjękiemwy-
ciągającręcedonieba.Wkońcuijaznalazłemsięwodliczonejdziesiąt-
ce.Odprowadzononasikazanoklęknąć,takabyjedenklęczącydotykał
ramieniadrugiego.Obokmnieklęczałmójpomocnik.Płakaliśmyimo-
dliliśmysięobaj.On,jakomłodszy,zwróciłsiędomniezprośbą,aby
muprzebaczyćwszystko,jeśliwczymzawinił,bozachwilęstanieprzed
Bogiem.japrzezcałyczasprosiłemBoga,abymmógłupaśćprzypierw-
szymstrzale,zanimmniekuladosięgnie.Słyszałemotakichszczęśliwych
wypadkach.nagleusłyszałemgrom–upadłem–istraciłemprzytomność.
Kiedysięocknąłem,nierozumiałem,gdziejestem.Dopierojękmegoko-
nającegotowarzyszaiciepłojegokrwiprzywołałymniedoprzytomności.
niepojmowałemjednak,czyjestemranny,czyumieram.Czułemtylko,
żemipalceurąkiuszymarzną.reflektorświeciłnadal.Leżałemwka-
łużykrwi,starającsięnieoddychać.Wpewnymmomencieusłyszałem
kroki.Ktośchodził,pochylałsięnadleżącymiciałami,dobijałkonających. 
Cochwilarozlegałsięstrzał.Czułem,żemisercezamierazupełnie. 
Poprostuprzestałemoddychać.Ktośnadszedł,pochyliłsię.mójtowa-
rzyszjęknął.rozległsięstrzał.Dobitogo.Krokisięoddaliły.Leżałemjak
martwy,wstrzymującoddech.Podługiejchwili–któramisięwydawała
wiekami–znowukroki.Znowunasłuchiwanie,czyktośsięnieporuszył
lubniejęknął–istrzały.Wpewnejchwilizatraciłempoczucieświado-
mości.Kiedyoczyotworzyłem,byłociemno.reflektorznikł.Cisza.mimo
tostarałemsięniedrgnąć,bałemsiępodstępu.Dopierokiedywyczułem, 
żeciemnościzaczynająnieznacznieustępować,żezbliżasięświt,



146 LeSZeKBArAnieWSKi

postanowiłemdziałać.Zacząłembardzonieznaczniewykręcaćgłowę,
abyrozejrzećsięwsytuacji.Wiedziałem,żekażdyruchgroziśmiercią.
uniosłemgłowęistwierdziłem,żewokółmnieniemażywegoczłowieka.
Byłemsamwśródtrupów.Poczołgałemsięwkierunkunajbliższegopło-
tu–wjakisposób,samnierozumiem–iwpadłemdoznajomych,którzy
struchlelinamójwidok.Byłemocalony.

Jan Bronisław Janikowski13 
urodzonywWarszawiew1888roku,
podpułkownikWPsłużbyczynnej,
zamieszkaływWawrze

(…)Zaprowadzilimnienaulicę iiPoprzeczną iustawilimnie 
jakwszystkichinnych,wtrzyszeregi.Pojakimśczasieodliczonodziesię-
ciuikazanoiśćnaul.Poprzeczną,[pod]domKlemensiewicza.(…)nas
zgromadzonokołomałegodomku,kołogrobuporucznikaBlokholzaczy
cośtakiego,którybyłzabityw1939roku.Czekałemjakiśczasiobser-
wowałem,cosiędziejenapodwórzu.Działysiętamstrasznerzeczy,bo
wszystkichtych,którychzgromadzono,nieludzkotraktowano.niztego,
nizowegożołnierzepodchodziliibiliposzczególnychludzi,czytokarabi-
nem,czykijem.jedenzniemcówmiałtrzcinęibiłwszystkichpogłowach.
Czegochcieli,niewiadomobyło.Poprawejstroniedomubyłagromadka
tych,którzyjużbyliosądzeni.Zlewejstronywidziałemczłowiekatylko
wbieliźnie,którystałnamrozie,azaznaczyćtrzeba,żebyłowtedyjakieś
osiemnaściestopnimrozu.Totrwałojakąśgodzinę.następniewezwano
mniedodomu.Tojestdomwysoki,parterowy,mniejwięcejnadwametry
wysokości.Prowadzidoniegookołodziesięciustopni,poktórychtrzeba
byłowejśćdosalirozpraw.jaksięwchodziło,żołnierzezprawejilewej
stronyuważali,żetrzebakopaćkażdegowprowadzonego.mnieteżchcieli
kopnąć,alesięjakośzgrabnieusunąłem,takżejedenzżołnierzy,który
sięzamachnął,omalniespadłzeschodów.Powejściuspotkałemsięoko
wokozgestapowcem,któryzkarabinemirewolweremwprowadziłmnie
dosali.Żołnierzestalizprawejilewejstronyiznówprzywprowadzaniu
nasalęuważalizapotrzebnepodstawiaćnogę.Alezauważyłemtoiwcho-
dziłemwolno,takżenieupadłem,tylkojedenuderzyłmniezlewejstro-
ny,adrugiwgłowę.(…)jakmniewprowadzononasalęrozpraw,rozpo-
częłosiębadanie.Byłtakistół,dłuższyodtegopodoknem,byłmajor,
pułkownikijeszczekilkuoficerów,zdajesię,żetakżeporucznikStefan,
którybyłkomendantemAnina.(…)rozpoczęłysiębadania.Stałytam
dwastoły,przyjednymstałobwinionyDaume,przynimpisarz,zboku 
 

13fragmentyzeznaniazłożonegoprzednajwyższymTrybunałemnarodowymwWarszawie.
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stałprokuratoridwajporucznicy,obokdrugiegostołupewnaliczbaofi-
cerów,międzyinnymipor.Stefan,komendantAnina.Badanierozpoczę-
łosięodtego,żepisarz,którymiałprzedsobąarkuszpapieruczęścio-
wozapisany,zapytałsięmnie:nazwiskoiimię,rokurodzenia,zawód.
Gdymupowiedziałem,żejestemmajorem,obwinionyDaumezwrócił
siędomnie:jesteścieoficerem,tak,czylegionistą?–nie,jestemofice-
remzawodowymarmiirosyjskiej.–Braliścieudziałwwojnieświatowej? 
–Tak.–Azkimwalczyliście?–ZAustriakamiiniemcami.–Hm,agdzie?
–PodLublinem.–Wjakiejarmii?Czwartej,gen.ewerta.–Przeciwko
komu?Znacietamtychdowódców?–Owszem,byłAuffenbergiDankl.
Potempowiedział:Czybyliścieranni?–Tak,wnogę.Wtedyoficerowie
podchodzilidomnieipatrzyli,czybyłemranny.(…)Daumezwróciłsię
wówczasdomnie:Czypanmadowód,legitymacjęlubcośpodobnego,
napodstawieczegomożnabystwierdzić,żejesteścieoficerem?Pokazałem
mulegitymacjępolską,wystawionąprzed1929rokiemprzezministerstwo
SprawWojskowych.Popatrzył:–Phe,polska,tomożnasfałszować.–
Przepraszam,alejasięfałszowaniemdokumentównietrudnię!rzucił
ioddałmi.Wtedywszedłprokuratorizacząłmówić,żePolacyzrobili
źle,żejakiśwypadekmiałmiejscenaterenieAnina,zastrzelonodwóch
żołnierzy,aleonwidzi,żeten,któryzastrzelił,tonienależydowojska, 
żetobyłaosobacywilna.Zuwaginato,żejestemprzedstawicielemwojska
niemamztymnicwspólnegoipowiedział,żemyjesteśmyoficerami,więc
jestmiędzynamiwięźkorporacyjna,zdajesię,żepowiedziałcośjakesprit
ducorps,tegoniebędęutrzymywał.jakprokuratorskończył,toobwi-
nionykiwałgłową,żejestztegoniezadowolony,nieprzekonanyizwrócił
siędomnie,czyjaniemamjeszczejakiegośinnegodowoduoprócztej
polskiejlegitymacji.Owszem,mamniemieckidowód.Tak,niemiecki?
OtoodpistegodokumentuwydanegoprzezKommandanturWarschau,
Bescheinigung,wystawiony,żetakiatakiniemobilizowany,zadośćuczy-
niłizgłosiłsięwWarszawie.Tobyło10października.Ostatnidzieńreje-
stracjiwszystkichoficerów,którzyprzebywaliwWarszawie.Pokazałem 
muto,przeczytałipodarł:–Teraznieposiadacieżadnego.–Tak,niestety,
niemamterazżadnegodokumentu.Zobaczyłem,żewszystko,copowia-
dam,gonieprzekonuje.To,copowiedziałprokurator,nietrafiadojego
przekonania,żetojestvoxclamantisindeserto,głoswołającegonapusz-
czy,żeto,copowiem,gonieprzekona,widzę,żesytuacjajestbeznadziej-
na,bozostałotylkoto,żebymnieodprowadzićrazemzinnymi.Wtedy 
jasobieprzypomniałem,żedobrzejestwalczyćzniemcami,jeżelisięjest
bezczelnym.Więczaryzykowałem.Kiedyonmipodarłtendokument,
tojapowiedziałem:Czytałemimówionomi,żearmianiemieckajest
ideałem,wzoremdlainnych,armiaparexcellence,armia,którapowinna
byćwzoremdlainnych,ato,copanzrobił,niewidzę,żebytonależało
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dodoskonałości,gdyżBescheinigungzostałomiwydanenapodstawie
rozporządzeniadowódcy,generałaporucznikaKokenhausena.Byłoroz-
porządzenie,żekażdyoficermusisięmeldowaćiotrzymujetakiezaświad-
czenie.jeżelipanwobecnościswoichpodwładnych,awszczególności
osobyobcej,tojestmnie,nieszanujeprzepisówswojejwładzyipodrywa
jejautorytet,tocomożnasądzićoarmiiniemieckiej?Takbyćniepowinno.
Obwinionybardzosięoburzył,nawetmyślałem,żemniezastrzeliztego
rewolweru,którymiałprzysobie,alewidzącironiczneuśmiechyswych
podwładnychopanowałsię,podszedłdopisarzaznajdującegosięodwa
krokiodniego,całyczastrzymałlinijkę,którąnerwowostukał,ikazał
mnieskreślićzwykazuskazanychnaśmierć.Powiedział,żewciągutrzech
dnimamsięzameldowaćwsejmienaul.Wiejskiej,whotelusejmowym,
tambyłjakiśbatalion,tootrzymamnowezaświadczenie.Powiedziałem,
żedobrze.następniekiwnąłnadrugiegopodoficera,cośmupowiedział,
podszedłżołnierzdomnieiten,któryzapisywałiskreślał,powiedział:jest
panwolny,możepaniśćdodomu.natymsięskończyło.(…)

Janina Przedlacka, 
mieszkankagminyWawer,
którawegzekucjistraciłamężaisyna

Leżelioboksiebie.Twarzmężabyłazmasakrowananiedopoznania.
Okowybite,nosspłaszczony.Kołnierzfutrzanyodpaltapodartywstrzę-
py.Leżałskurczony,jakwokropnymbólu.Byłjużzimny.Wiedziałam,
żenieżyje.Zatosynleżałwyprostowany,zczapkąnagłowie,oczy
otwarte,jakbyzachwilęmiałwstać.Zdawałomisię,żeżyje.rozpięłam
mukoszulę,ciałobyłojeszczeciepłeispocone.Zaczęłamjewycierać
irozcierać.Chciałamzawszelkącenęprzywrócićgożyciu.Czekałam
nacud.Zaczęlischodzićsięludzie.niewypowiedzianarozpaczogar-
nęławszystkich.Ludziebiegali,jakobłąkani.Płakali,wylizbóluibez-
radności,przysięgaliodwet.Chcielizabieraćzabitychdodomu.Stawiali
ichnanogi,zaklinali,byożyli,bysięodezwali.Twardakoniecznośćjed-
nakkazałaopanowaćsię.Ktośpowiedział,żenarazieniemożnazabie-
raćzwłok,trzebapochowaćnamiejscu.Składaliśmywięcdodołumę-
żów,synów,ojców,jednegoobokdrugiego.Przykrywaliśmyimtwarze 
−czymktomógł−kapeluszami,szalikami,chustkami,abyimsiędooczu
piaskunienasypało.Zostałamsama.Zbolałaizrozpaczona,skrzywdzona
wsposób,któregożadnamowaludzkaniejestwstaniewyrazić14.

14W.Bartoszewski,op.cit.,s.55.
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16. WładysławCharasik−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
17. jankielCzerwonka−spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
18. StefanDankowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
19. SzachnaDesau–spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
20. WładysławDomański−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
21. SewerynDudziński−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
22. julianfalencik−zWarszawy,spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuPowązkowskim
23. Bazylifiedosiuk18−rosjanin,spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVi
24. Aronfogelnest–spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
25. AntoniGajewski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
26. józefjanGarnowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
27. KazimierzGawryszewski−zZastowa,spoczywanacmentarzuparafialnymwZerzniu
28. OnufryGawryszewski−zeZbytek,spoczywanacmentarzuparafialnymwZerzniu
29. janGawryś−zZerzenia,spoczywanacmentarzuparafialnymwZerzniu
30. DanielGering−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuewangelickim
31. PiotrGnyp19−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
32. WincentyGodziszewski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
33. KazimierzGościcki−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
34. józefGrzebisz−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
35. nikodemiskierko−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
36. Zygmuntiwanicki−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
37. Zygfrydjabłoński−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVi
38. Wacławjarkowski−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuPowązkowskim
39. Andrzejjasiński−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuPowązkowskim
40. Witoldjocz−spoczywanaCmentarzuWojskowymnaPowązkach
41. Władysławjuda−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
15ListasporządzonazostałanapodstawiedokumentówGminyWawer(1940),ZBOWiDOddział
WarszawaPragaPołudnie(b.r.)orazpublikacji:W.Bartoszewskiego,op.cit.,H.Pawłowicza,op.cit.,
j.Bijata,op.cit.
16CmentarzOfiarWojnypołożonyjestnaternieDzielnicyWawerm.st.Warszawynaosiedlumarysin
Wawerski(dawnanazwaGlinki)przyul.Kościuszkowców.
17WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoKarolBeniski.
18WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoBazylifiedusiuk.
19WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoPiotrGryp.
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42. franciszekKasiński20−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
43. janKępka−zjampola,gm.Kłoczew;spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
44. ZygmuntKondracki−złucka,spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuBródzieńskim
45. StefanKowalewski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiX
46. StanisławKowalik−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
47. LeonKowalik-Kowalski−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuPowązkowskim
48. mieczysławTadeuszKowalik-Kowalski−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzu

Powązkowskim
49. BolesławKoziebrodzki−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
50. StanisławKoźlik−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuBródzieńskim
51. janKrajewski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVi
52. AntoniKrupa21−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
53. PiotrKrupa22−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
54. TadeuszLepianka−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
55. ZbigniewLiszkiewicz−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
56. mieczysławmazurek−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
57. eugeniuszmdzewski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
58. ewarystmroczkowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVi
59. Zbigniewnaziembło23−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVi
60. eliasznussenbaum(nüssenbaum)–spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
61. TadeuszOjrzyński24−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiX
62. StanisławOpałka−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
63. KazimierzPaduchowski25−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
64. ZbigniewPaduchowski26−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
65. StefanPawlak−zradości;spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
66. PrzemysławjerzyPieczynis–dziennikarz,spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzu

Powązkowskim
67. janPiotrowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVi
68. PawełPiotrowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
69. LejbuśPłatkowski–spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
70. ZbigniewPoraziński−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
71. WacławPruchnicki27−zjampola,gm.Kłoczew;spoczywanaCmentarzuOfiarWojny

wGlinkach,rządiV
72. józefPrzedlacki28−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuPowązkowskim
73. mieczysławPrzedlacki29−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuPowązkowskim
74. mieczysławPrejzner−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
75. ryszardPrzepiórkiewcz−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
76. julianPuchalski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
77. jankielrosenberg30−spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
78. uszerrosenberg–spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
79. Władysławrosental−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuBródzieńskim

20WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakofranciszekKosiński.
21WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoAntoniKupa.
22WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoPiotrKupa.
23WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoZbigniewnaziębło.
24WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoTadeuszOjrzykowski.
25WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoKazimierzPachudowski.
26WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakoZbigniewPachudowski.
27WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakWacławPróchnicki.
28WwykaziesporządzonymwurzędzieGminyWawerw1940r.figurujejakojózefPrzedlecki.
29WwykaziesporządzonymwurzędzieGminyWawerw1940r.figurujejakoSławomirPrzedlecki.
30WwykaziesporządzonymwurzędzieGminyWawerw1940r.figurujejakojankielrozuberg.
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80. michałróżański31−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
81. TadeuszZygmuntryszka−zWarszawy;spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
82. AlfonsSawicki−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
83. ZbigniewSawicki−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
84. WiktorSkuza−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
85. AleksanderSobótka−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
86. janSosiński−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
87. jerzyjózefStryjewski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
88. edwardSuchodolski–spoczywanaCmentarzuWojskowymnaPowązkach
89. StefanSuski−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuBródzieńskim
90. WładysławSylwestrzak−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
91. HerszekSzajman−zmińskamazowieckiego,spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
92. LejbuśSzajman−zmińskamazowieckiego,spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
93. StanisławSzalewicz−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
94. janSzczygieł–obywateluSA,spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
95. ZygmuntSzczygieł−obywateluSA,spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
96. jerzyświderski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
97. mechelTuchmacher−zWarszawy,spoczywanaCmentarzuŻydowskimnaBródnie
98. mieczysławTeresiński−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
99. ZygmuntTrzaskowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
100. StanisławTrzciński−zWawra;spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
101. TadeuszTutaj−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiX
102. StanisławWasiluk−spoczywawgrobierodzinnymnaCmentarzuPowązkowskim
103. józefWierzbicki−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii
104. michałWieszczek−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiV
105. janWiewiórkowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządVii
106. KazimierzWrotnowski−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządiii
107. mężczyznann−spoczywanaCmentarzuOfiarWojnywGlinkach,rządViii

Ocaleni
108. KazimierzjózefGawryszewski–ciężkoranny
109. Zygmuntjankowski–ciężkoranny
110. janmajstrzyk–uciekłwdrodzenaegzekucję
111. StanisławOlejnicki–ciężkoranny
112. WładysławPiechowski–ciężkoranny
113. StanisławPiegat–kontuzjowany
114. józefWasilewski–ciężkoranny
115. janWarnke–ciężkoranny

Ułaskawieni
116. janBronisławjankowski
117. StanisławKrupka–wójtGminyWawer
118. BolesławLesman
119. feliksStryjewski
120. +kilkunastunieznanychznazwiska

31WdokumentachZBOWiDOddziałWarszawaPragaPłd.figurujejakomichałPóżański.
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UPamiętNieNie

Plac Ofiar Wojny 
– cmentarz symboliczny przy ul. 27 grudnia w Wawrze

Wmiejscuegzekucjizdnia27grudnia1939rokuwWawrze,znaj-
dujesiępomnik-cmentarzsymbolicznykuczciofiaregzekucji.
Pierwotniewtymmiejscuw6długichzbiorowychgrobachpocho-
wanychzostało107ofiaregzekucji.miejscetobardzoszybkostało
sięobiektempamięciczęstoodwiedzanymprzezrodzinyiprzyja-
ciółzabitychorazlicznychmieszkańcówAninaiWawra.Składano
tukwiatyipalonoświece.Zewzględunarosnącąpopularność,
mogącąprzeobrazićsięwmiejscezgromadzeńpatriotycznych,sta-
rostwoniemieckiezaleciłoZarządowiGminnemuwWawrzeeks-
humacjęzwłokiprzeniesienieichnazwykłycmentarz.Pomiędzy
25a27czerwca1940rokudokonanoekshumacjipomordowanych.
76ofiarzAninaiWawrapochowanonaCmentarzuOfiarWojny
wGlinkach(obecniemarysinWawerski),11Żydówpochowano
naCmentarzuŻydowskimnaBródnie,a20pozostałychosóbzło-
żonowgrobachrodzinnychnainnychwarszawskichcmentarzach.
Tużpowyzwoleniu,jesienią1944rokuzpoleceniaprezydenta
Warszawygen.marianaSpychalskiegoorazstarostywarszawskie-
goStanisławaKrupkiterenmiejscastraceńogrodzono.Pierwszy
prowizorycznypomnikwformiebetonowegokrzyżastanąłnamiej-
scuzbrodnijuż27grudniu1944roku.Wtymdniuodbyłasięteż
pierwszamasowamanifestacjawmiejscuegzekucji,wzięływniej
udziałrodzinypomordowanych,mieszkańcyWawraiAnina,wła-
dzepowiatoweigminneorazjednostkaWP.uroczystościtecoroku
wdniu27grudniaorganizowanesądochwiliobecnej.
27grudnia1945rokuGminnaradanarodowawWawrzeprze-

mianowałaulicęSpiżowąnaul.27Grudnia,zaśmiejscustraceń
nadałanazwęplacOfiarWojny.Wiosną1946roku,zinicjaty-
wymarianaGodziszewskiegopowstałoStowarzyszenierodzin 
porozstrzelanychwWawrze27Xii1939roku.Wtymsamymroku,
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13czerwca,właścicielkagruntu,naktórymdokonanotejzbrodni,
przekazałagoGminnejradzienarodowejwWawrzezprzeznacze-
niemnaurządzenienanimmiejscapamięcinarodowej32.
W 1949rokuStowarzyszenierodzinporozstrzelanych

wWawrze27Xii1939rokuwrazzwładzamisamorządowymi
WawraorazministerstwemKulturyurządziłoterenegzekucji
wsposóbtrwały.układprzestrzennycmentarzapomnikazapro-
jektowałamalarka,projektantkaterenówzielonychewaśliwińska
(1909–1976).Cmentarzrozplanowanyzostałnarzucieprzylegają-
cychdosiebieprostokątóworóżnychpowierzchniach.mniejszy
znichtocmentarzsymboliczny,awiększytoplaczgromadzeń.
najegoobrzeżachposadzonolipy.Wjegocentrum,naosisymetrii,
napodwyższeniuzpłyt,ustawionokamiennysarkofagzinskryp-
cją„POLeGłymAnieZWyCięŻOnym”.Pojegoobustronach
umieszczonookazałerzeźbykamienne−symbolicznepostacie
„Polonii”33i„Bojownikazfaszyzmem”autorstwajózefaGazy.Każdy
zpomników,wysokościokoło3mustawionyjestnacokole,doktó-
regoprzymocowanesątablicezwyrytyminazwiskamizamordo-
wanych.Zapomnikiem,wrównychodległościachrozmieszczono
96krzyżyi11macew−wilościodpowiadającejliczbierozstrze-
lanychosób.namiejscupozostawionoteżfragmentoryginalnego
drewnianegopłotu,podktórymodbyłasięegzekucja34.Placjest
oddzielonyodulicyniskimbetonowo-metalowymogrodzeniem.
Przywejściunaterencmentarzaznajdujesiętabliczkazinskryp-
cją:„miejSCePAmięCinArODOWejuśWięCOneKrWią 
107mieSZKAŃCÓWWAWrAiAninArOZSTrZeLAnyCH
PrZeZZBrODniArZyHiTLerOWSKiCHWDniu27GruDniA
1939.CZeśćiCHPAmięCi”35.

32 Materiały ze ZBOWiD-u Praga, ul. Mińska,wyciągsporządziłAndrzejumgelter,b.r.sporządzenia,
rękopiswzbiorachBibliotekiPublicznejwDzielnicyWawerm.st.Warszawy.
33rzeźbatamajednoznacznieantyniemieckieprzesłanie.Kobietasymbolizująca„Polonię”trzyma
przedsobątarczę(wzorowanąnaustanowionejprzezPKWnw1944r.OdznaceGrunwaldzkiej)
zwypisanymihistorycznymizwycięstwamiPolakównadniemcami–Grunwald1410,Berlin1945.
34 Cmentarze wojenne w Polsce,„Architektura”1949,nr3(17),s.72.
35P.Ajdacki,Z.Wiliński,Miejsca Pamięci Narodowej Otwocka i okolic,Otwock2013,s.207.
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cmentarz Ofiar ii Wojny światowej 
przy ulicy kościuszkowców 

Dootwarcia nekropoliidoszło 12 listopada 1939 roku.
Pierwszymi,którychtupochowano,byliżołnierzeWojskaPolskiego
poleglinaterenieGminyWawerpodczaskampaniiwrześniowej.
Wczerwcu1940rokupogrzebanotu76ofiarzbrodniwawerskiej
z27grudnia1939roku.Przeniesienieichciał,złożonychpierwotnie
namiejscuegzekucji,zostałonakazaneprzezniemców36.Pozakoń-
czeniuwojnycmentarzemopiekowałosięStowarzyszenierodzin
porozstrzelanychwWawrze27Xii1939roku,anastępnieWydział
GospodarkiKomunalnejDzielnicowejradynarodowej.
Ostateczneukształtowanienekropoliinastąpiłow1964roku.

Wmiejscucentralnymustawionyzostałekspresyjnypomnikzczer-
wonegopiaskowcadłutaStanisławaZielińskiego.napołożonejobok
kamiennejtablicywyrytajestinskrypcja:„ZAmOrDOWAnym
WWAWrZe PrZeZ HiTLerOWSKieGO OKuPAnTA
WPierWSZejeGZeKuCji27GruDniA1939r”37.

kościół pw. matki Bożej królowej Polski 
w aninie przy ul. rzeźbiarskiej 

Wybudowanyzostałwlatach1976−1980wgprojektuinż.arch.
ZygmuntaStępińskiego.Zgodniezjegozamysłemjestpomnikiem
ofiarmordudokonanegoprzezniemców27grudnia1939roku
naludnościWawraiAnina.Kościółanińskiozdobiłołtarzprzed-
stawiający„krzewgorejący”,dziełoartystyrzeźbiarzaWładysława
Trojana,orazwitrażezpracowniTeresyreklewskiej.naścianie
kościołaodstronywewnętrznegodziedzińcaumieszczonazostała
pamiątkowatablica,naktórejwyrytajestinskrypcja:„OfiArOm
WAWrA27GruDniA1939WPięćDZieSiąTąrOCZniCę
PArAfiAAnin-WAWer”38.

36 Wawer i jego osiedla,red.j.Czerniawski,Warszawa2001,s.295−296.
37P.Ajdacki,Z.Wiliński,op.cit.,s.220.
38ibidem,s.228.
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1.WarszawaWawer,cmentarzsymbolicznyofiarterroruz1939roku
(zezbiorówDzielnicyWawer)

2.WarszawaWawer,ul.27Grudnia,cmentarzsymboliczny
(zezbiorówDzielnicyWawer)
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słowa kluczowe
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streszczenie
Wojnaobronna1939rokuiobronaWarszawysąnietylkoprzedmiotembadań
prowadzonychprzezhistoryków,aleteżedukacji.Celemartykułujestpróbaod-
powiedzinapytanie,czywpolskichszkołachnalekcjachhistoriisąomawiane
wydarzeniazwiązanezpoczątkiemiiwojnyświatowejnaziemiachpolskichoraz
wjakisposóbsąoneobecnewprogramachnauczaniaipodręcznikachdohisto-
rii.Wartykulezostałaprzedstawionaanalizatreścizapisanychwpodstawach
programowychdlaszkółpodstawowychiponadpodstawowych,wybranychpro-
gramównauczaniaorazpodręczników.Wtekściezwróconoteżuwagęnaróżny
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„Historiajestskarbnicązbiorowejpamięci.Stykamysięznią
narozmaitych,przecinającychsiępłaszczyznach–odpoznania
przeszłości»małejojczyzny«,przezlosykraju,jegonajbliższych
sąsiadów,ażpodziejezwanepowszechnymi.Spoglądamynanią
poprzezwydarzeniailudzi,którzywnichuczestniczyli.Aczynimy
to,byzrozumiećdzieńdzisiejszy,bywspółtworzyćwspólnotęwar-
tości”1.Zgodniezcytowanymfragmentempodstawyprogramowej–
historiajakoskarbnicazbiorowejpamięci,stanowinietylkoprzed-
miotbadań,alerównieżiedukacji.Analizowaneprzezhistoryków
źródła,jaknp.:pamiętniki,wspomnieniaifotografiedostarczają
wiedzyowydarzeniachzprzeszłości.Zwiedzytej,potranspozycji
dydaktycznejkorzystająwswojejpracynauczyciele,zwłaszczana-
uczycielehistorii.80.rocznicawybuchuiiwojnyświatowej−wy-
darzenia,którewywarłoistotnywpływnadziejeeuropyiświata
skłaniarównieżdorefleksjinadtym,wjakisposóbpamięćowojnie
1939rokuiobronieWarszawyjestobecnawprogramachnauczania
ipodręcznikachdohistorii.
Treścinauczaniazawartewprogramachipodręcznikachdohi-

storiiwynikajązzapisówzawartychwpodstawachprogramowych.
Wypadazaznaczyć,żepodstawaprogramowajestaktemprawnym,
jednolitymdlawszystkichszkółdanegotypuwcałymkraju,sta-
nowionymprzezministraedukacjinarodowej.Toobowiązkowy
zestawcelówkształceniaitreścinauczania,którepowinienposia-
daćuczeńpozakończeniuokreślonegoetapuedukacyjnego.Treści
icelenauczaniazapisanewpodstawieprogramowejsąobligato-
ryjneiuwzględnionewprogramachnauczaniaposzczególnych
przedmiotów.Pełniwięconafunkcjędrogowskazu,pomocnego
wokreśleniucelówlekcjiizakresuomawianegomateriału,atakże
informującegooniezbędnymminimumwiedzy,jakąuczniowiepo-
winniprzyswoićsobienadanymetapieedukacji.

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.u.zdnia24lutego2017r.,
poz.356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształ-
cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej,Historia,s.10.
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Zgodniez Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 lutego 2017 r. (Dz.u.zdnia24lutego2017r.,poz.356) w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżo-
wej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposa-
biającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 
dowydarzeńzwiązanychzwybuchemiiwojnyświatowejodnosisię
punktXXXii,którybrzmi: „Wrzesień1939roku.Agresjaniemiec
(1września)iZwiązkuSowieckiego(17września)”2. Wświetletego
punktu

uczeń:charakteryzujepołożeniemiędzynarodowePolskiwprzeded-
niuwybuchuiiwojnyświatowej;
1. sytuujewczasieetapywojnyobronnejiwskazujenamapachpołoże-

niastronwalczących;
2. podajeprzykładyszczególnegobohaterstwaPolaków(obronapocz-

tywGdańsku,walkioWesterplatte,obronawieżyspadochronowej
wKatowicach,bitwypodmokrąiWizną,obronaWarszawy,obrona
Grodna,bitwapodKockiem)3.

Treścinauczaniadotyczącewojnyobronnejw1939rokurealizo-
wanewszkoleponadpodstawowejzapisanesąwRozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w spra-
wie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólno-
kształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia4.Treści 
tezawartesąwpunkcieXLViiizatytułowanym:„Wojnaobron-
naPolskiw1939roku.Agresjaniemiec(1września)iZwiązku
Sowieckiego(17września)”.Znajdująsiętamwymaganiazarówno
zzakresupodstawowego,jakirozszerzonego.Zgodnewtympunk-
tempodstawyprogramowej

2 Ibidem, s. 19. 
3ibidem.
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły  
II stopnia,(Dz.u.z2marca2018r.,poz.467),s.3.
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uczeń:
1. oceniapołożeniemiędzynarodowePolskiwprzededniuwybuchu 

iiwojnyświatowej;
2. wyjaśniacelewojennehitlerowskichniemieciZSrS;
3. charakteryzujeetapywojnyobronnej,podajeprzykładybohaterstwa

obrońcówizbrodniwojennychdokonanychprzeznajeźdźców;
4. przedstawiapodziałziempolskichmiędzyokupantów;wskazujeprzy-

kładywspółpracymiędzyokupantami;
5. wyjaśniaznaczeniepowołaniapolskichwładzpaństwowychisiłzbroj-

nychnauchodźstwie;
6. wyjaśniapowodyprzegraniaprzezPolskęwojnyobronnej;oceniapo-

stawęaliantówPolski5.

Dlazakresurozszerzonego,realizowanegowklasachhumanistycznych

uczeń,spełniawymaganiaokreślonedlazakresupodstawowego,
aponadto:
1. porównujepotencjałwalczącychstron;
2. przedstawiapolskąstrategięobronyirozmieszczeniewojsk;
3. oceniapostępowaniedowódcówpodczaswojnyobronnejw1939r.;
4. charakteryzujematerialneidemograficzneskutkiprzegranejwojny

obronnej6.

Wnioski,jakiepojawiająsiępoanaliziepodstawyprogramowej
przedmiotuhistoriawszkolepodstawowejiponadpodstawowejto:
popierwsze–uczniowiepolskichszkółpoznająwydarzeniazwiąza-
nezwojnąobronną,wtymtakżezobronąWarszawyw1939roku,
podrugie–treściterealizowanesąwklasieósmejszkołypodstawo-
wejibędąrealizowanewczwartejklasieliceumlubwpiątejklasie
technikum7.Potrzecie–zaproponowanyukładtreścinauczania
stwarzauczniommożliwośćpogłębionej,względemszkołypodsta-
wowej,refleksjinaddziejamiojczystymi,zuwzględnieniemsze-
rokiegokontekstuuwarunkowańwewnętrznychizewnętrznych.
Treścinauczaniasązbliżone,niecorozszerzonewporównaniuze
szkołąpodstawową,cowskazujenato,żeuczniowiepoznajązagad-
nieniawsposóbspiralny.
5ibidem,s.128.
6ibidem.
7realizacjanowejpodstawyprogramowejrozpoczęłasięwewrześniu2019r.,awięcdopieroza3lata
uczniowiebędątetreścirealizować.
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Podstawaprogramowawskazuje,czegonauczać,natomiast
programnauczaniaopisuje,jaktorobić. Wliteraturze funkcjonu-
jewieledefinicjiprogramunauczania8.najczęściejokreślanyjest
jako: „dokumentdopuszczonydoużytkuszkolnego,opracowany
zgodniezPodstawąprogramową,zawierający:celeedukacyjne,
materiałnauczania,proceduryosiąganiacelów,metodyichewa-
luacji,dotyczącejednegoprzedmiotu,blokuprzedmiotowegolub
ścieżkimiędzyprzedmiotowej(edukacyjnej)”9. Dydaktycy,mimo 
żeróżniąsięwkwestiidefinicjiprogramunauczania,tozgodni 
sącodotego,zjakichelementówpowinienskładaćsięprogram
nauczania,amianowicie:celekształcenia,układtreścinauczania,
dobórmetoditechnikadekwatnychdocelówkształcenia,propozy-
cjesposobówocenystopniaosiągnięciawymagańprzezuczniów10.
Podstawaprogramowajestdokumentemjednolitymiobligato-

ryjnymwewszystkichszkołachnatereniecałegokraju,zaśprogra-
mównauczaniadladanegoprzedmiotu,wtymtakżedlahistorii
możebyćwieleorazmogąonereprezentowaćróżnekoncepcjepe-
dagogiczneiideeedukacyjne.Wartopamiętać,żetreścinaucza-
niazawartewprogramienauczaniamogąwykraczaćpozato,co
jestzapisanewpodstawieprogramowej,natomiastniemożebyć
odwrotnie−treścizawartewprogramienauczaniamusząwpełni
wyczerpywaćtreścipodstawyprogramowej.Wprogramienaucza-
nia„możnajeuzupełniaćwmniejszymlubwiększymstopniu,ale
wżadnymwypadkuniemożnatychcelówizadańprzypisanych
danejformiezajęćredukować.Podstawaprogramowastanowinie-
zbędneminimumwiedzyiumiejętnościprzewidzianenakażdym
etapieedukacyjnym(…)”11.
Zuwaginaograniczenieczasowewynikającezliczbygodzin

historiiprzewidzianychdorealizacjiwrokuszkolnym,progra-
mynauczaniahistoriisąnajczęściejprogramamiminimum,czyli

8H.Komorowska,Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania,Warszawa1995,s.7−15.
9e.Chorąży,D.Konieczna-śliwińska,S.roszak,Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka,
Warszawa2009,s.312.
10G.Olszowska,Napisać program własny,[w:]Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. 
Tworzenie – wybór – ewaluacja,pr.zbior.,Warszawa,b.r.,s.14−17.
11e.Chorąży,D.Konieczna-śliwińska,S.roszak,op.cit.,s.312.
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zawierającymitylkotreściwynikającezpodstawyprogramowej12.
nauwagęzasługujerównieżfakt,żetreścidotyczącewybuchu 
iiwojnyświatowejrealizowanesąnapoczątkurokuszkolnego,
awięcwmiesiącu,wktórymomawianewydarzeniamiałymiejsce.
napodstawieinformacjizawartychwtabelimożnastwierdzić,

żezagadnieniedotyczącewojnyobronnejw1939rokuiobrony
Warszawyjestobecnewobuanalizowanychprogramachnaucza-
nia.Tematykata,zarównowjednym,jakiwdrugimprzypadku
jestrealizowanawtymsamymczasie–napoczątkuklasyósmej.
najejwdrożenieprzewidzianotakąsamąilośćczasu–jednągodzi-
nęlekcyjną.Zakresomawianegomateriałuwświetleobuprogra-
mówjestanalogicznyizgodnyzchronologiąwydarzeń.uczniowie
będąanalizowaćsytuacjęmiędzynarodowąPolskiprzedwybuchem 
iiwojnyświatowejorazpostawępolskiegospołeczeństwawobec
zbliżającegosiękonfliktuzbrojnego.Wdalszejczęścilekcjibędą
charakteryzowaćatakiiirzeszy,przebiegkampaniiwrześniowej
orazbohaterskąpostawęPolaków,zeszczególnymuwzględnie-
niem:obronypocztywGdańsku,walkioWesterplatte,obronywie-
żyspadochronowejwKatowicach,bitwypodmokrąiWizną,bitwy
nadBzurą,obronyWarszawy,obronyGrodna,bitwypodKockiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12ibidem,s.316.

tabela 1. 
Stopieńuwzględnieniapodstawyprogramowej
wanalizowanychprogramachnauczaniahistoriiwszkolepodstawowej

 

Program
nauczania

A.Plucińska-meloch,
Historia. Szkoła 
podstawowa. Klasy 4–8, 
WSiP

T.maćkowski,Program 
nauczania historii w klasach 
4−8 szkoły podstawowej 
„Wczoraj i dziś”,Wyd.nowa
era

Czas
realizacji

Klasaósma Klasaósma

Tematlekcji: WojnaobronnaPolski
w1939roku

napaśćnaPolskę
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Zakres
materiału

−sytuacjamiędzynarodowa
Polskiwsierpniu1939roku
–sojuszezWielkąBrytanią
ifrancją,gwarancjedla
Polski,paktribbentrop 
–mołotow;

−postawapolskiego
społeczeństwawobec
zbliżającejsięwojny;

−atakiiirzeszyiZSrS
naPolskę;

−bohaterskapostawa
Polakówwobec
agresorów–obrona
pocztywGdańsku,walki
oWesterplatte,obrona
wieżyspadochronowej
wKatowicach,bitwy
podmokrąiWizną,
bitwanadBzurą,obrona
Warszawy,obronaGrodna,
bitwapodKockiem,bitwa
nadBzurą;

−wyjazdpolskichwładz
dorumunii.Postawa
sojusznikówwobecPolski
wewrześniu1939roku–
tzw.dziwnawojna.

–położeniemiędzynarodowe
Polskiwprzededniu
wybuchuwojny;

–prowokacjeniemieckieiich
znaczenie;

–kampaniawrześniowaijej
przebieg(bitwagraniczna,
obronapocztywGdańsku,
walkioWesterplatte,obrona
wieżyspadochronowej
wKatowicach,bitwy
podmokrąiWizną,obrona
Warszawy,obronaGrodna,
bitwapodKockiem,bitwa
nadBzurą);

–wypowiedzeniewojny
niemcomprzezWielką
Brytanięifrancję(„dziwna
wojna”naZachodzie)

–wkroczeniewojsk
radzieckichnaziemie
rzeczypospolitej;

–ewakuacjawładz
państwowychdorumunii
iichinternowanie;

–bilanspolskiejwojny
obronnej(ofiarywśród
ludnościcywilnej,
stratywojskpolskich
iniemieckich);

–znaczenieterminów:
Blitzkrieg,bitwagraniczna,
polskieTermopile,„dziwna
wojna”,internowanie.
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Wtokulekcjizostanieteżporuszonakwestiapostawymocarstw
zachodnich–francjiiWielkiejBrytanii,atakZSrSnaPolskę,
ewakuacjawładzpaństwowychdorumuniiiichinternowanie.
Omówienietematulekcjizakończybilanspolskiejwojnyobron-
nej,wtymilośćofiarwśródpolskiejludnościcywilnejistratywojsk
polskichiniemieckich.nauwagęzasługujetakżefakt,żekażdy
zprzedstawionychwtabeliprogramówjestwpełnizgodnyzpod-
stawąprogramową.
Programynauczaniazawierająnietylkotreścinauczania,ale

równieżprzewidywaneosiągnięciauczniów,czyliinformacje
natemattego,czegouczniowiepowinninauczyćsięwczasielek-
cji.Współczesnadydaktykahistoriizakładaodejścieodsuchego

Odniesienie
dopodstawy
programowej

–charakteryzujepołożenie
międzynarodowePolski
wprzededniuwybuchu 
iiwojnyświatowej(XXii.1)

–opisujeiomawiaetapy
wojnyobronnejiwskazuje
namapachpołożeniastron
walczących(XXii.2)

–podajeprzykłady
szczególnegobohaterstwa
Polaków,np.:obrona
pocztywGdańsku,walki
oWesterplatte,obrona
wieżyspadochronowej
wKatowicach,bitwy
podmokrąiWizną,obrona
Warszawy,obronaGrodna,
bitwapodKockiem,bitwa
nadBzurą(XXii.3)

–charakteryzujepołożenie
międzynarodowePolski
wprzededniuwybuchu 
iiwojnyświatowej(XXii.1)

–opisujeiomawiaetapy
wojnyobronnejiwskazuje
namapachpołożeniastron
walczących(XXii.2)

–podajeprzykłady
szczególnegobohaterstwa
Polaków,np.:obrona
pocztywGdańsku,walki
oWesterplatte,obrona
wieżyspadochronowej
wKatowicach,bitwy
podmokrąiWizną,obrona
Warszawy,obronaGrodna,
bitwapodKockiem,bitwa
nadBzurą(XXii.3)

Źródło:A.Plucińska-meloch,Historia. Szkoła podstawowa. Klasy 4–8, WSiP,
Warszawa2018,s.11;T.maćkowski,Program nauczania historii w klasach 4−8 
szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”,Wyd.nowaera,Warszawa2018,s.12−13.
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przekazywaniauczniomfaktówprzeznauczycielanarzeczzdo-
bywaniaprzeznichkompetencjiipracymetodamiaktywizują-
cymi13.Ztabeliwynika,żeosiągnięciatewprogramachnaucza-
niamogąbyćzapisanewróżnysposób.Wprogramienauczania
A.Plucińskiej-melochosiągnięciauczniówporealizacjitematu
lekcjizostałyzgodnieztaksonomiąBloomapodzielonenawie-
dzę,umiejętnościipostawy.WprogramieT.maćkowskiegopo-
dział tennie jest takwidoczny,alezastosowaneczasowni-
kioperacyjnepozwalająstwierdzić,żezakładaneosiągnięcia 
sązgodnezprzyjętymistandardami.Powyższeprogramynieza-
wierająjednaktreściwykraczającychpozapodstawęprogramo-
wą,jakteżnieprzewidująuzyskaniaprzezuczniówosiągnięć 
spozapodstawy.
Podstawowymśrodkiemdydaktycznymnalekcjachhistoriijest

podręcznik,którynależypostrzegaćjakoźródłowiedzy,aleipew-
negorodzajuplatformęnaukowejkomunikacjipomiędzyuczniem
inauczycielem14.Pozatym,żestanowionkompendiumwiedzy,
służytakżejakopomocwutrwalaniumateriałuizadawaniuprac
domowych.Wprzypadkubrakudostępudomateriałówmultime-
dialnychjestrównieżnieocenionymźródłemmap,zdjęćigrafik,
wykorzystywanychpodczaslekcji.należyteżpodkreślić,żenie-
którzynauczyciele,zwłaszczacidoświadczeniwswoimrzemio-
śle,preferująautorskieprogramynauczania,cowpraktyceozna-
czarezygnacjęzkorzystaniazjednegopodręcznika,przypisanego
doprogramunauczania,aopierająsięnamateriałachpozyskiwa-
nychzróżnychźródełitonietylkopodręcznikowych15.nauwagę
zasługujerównieżfakt,żepodręcznikdohistoriijestkompatybilny
zarównozpodstawąprogramową,jakizprogramemnauczania.
WedługH.Grzempy:„Autorpodręcznikazobligowanyjestrów-
nieżuwzględniaćbieżącewynikibadańzzakresunaukhistorycz-
nych,stosującsięprzytymdozasaddydaktycznegoopracowania
13e.Brudnik,A.moszyńska,B.Owczarska,Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po meto-
dach aktywizujących,Kielce2000.
14ł.męczykowski,Jak nie mówić dzieciom o wojnie, czyli co kryją podręczniki szóstoklasistów,„Studia
zDziejówWojskowości”2016,t.6,s.67.
15G.Olszowska,op.cit.,s.11.
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materiału”16.Wpraktyceoznaczato,żeanalizafaktówhistorycz-
nychistanbadańprezentowanychprzezhistorykówpowinienbyć
wpodręcznikachdostosowanydowiekuimożliwościpercepcyj-
nychucznia.
Okazujesięjednak,żemimotychwymagańprzekazinformacji

wpodręcznikachdohistoriijestróżny,choćodnosząsięonedotego
samegowydarzenia,comożnawskazaćnaprzykładzieopisuprze-
biegubitwypodWiznązamieszczanegowpodręcznikachdohisto-
riiobowiązującychdoniedawnawpolskichszkołach.Wpodręczni-
kuKlucz do historiiczytamy: „KilkusetPolakówpoddowództwem
kapitanaWładysławaraginisaprzeztrzydnipowstrzymywało 
aż42tysiącenacierającychniemców”17.WpodręcznikuOdkrywamy 
na nowoopistenprzedstawiasięnastępująco:„(…)niecoponad
700Polakówprzeztrzydniodpierałoatakponad40000niemców
wspartychlotnictwem,czołgamiiartylerią”18.jeszczeinnyprzekaz
zamieszczonowpodręcznikuWczoraj i dziś,amianowicie: „Wjej
trakcieokoło800polskichżołnierzyprzezdwiedobyodpierałoatak
40-tysięcznegooddziałuniemieckichwojskpancernych,wyposa-
żonegowkilkasetdział,czołgówisamolotów”19.Przebiegbitwy
niezostałwpełniwyjaśniony,wciążpojawiająsięnowe,czasem
skrajneargumenty.Podręcznikiprzekazująjednakwersję,wktórej
niemcyoznacznejprzewadzeliczebnejatakująpozycjeobsadzone
zaledwieprzezkilkusetPolaków.Wedługłukaszamęczykowskiego
niejesttoprawdą,ponieważwspominanatakdużaliczbanacie-
rającychniemcówwynikałazmechanicznegozliczeniastanów
jednostekzaangażowanychwwalki,aniezestanufaktycznego.
męczykowskistwierdziłwięc:„ładnietowyglądanapapierze,
dobrzebrzmiwpiosence,jednakniemazbytwielewspólnego 
zestanemfaktycznym,atoprzecieżfaktypowinniśmyprzekazywać
uczniom”20.

16H.Grzempa,Obraz Polski i Polaków w niemieckich podręcznikach do historii,[w:]Interakcje: lek-
sykon komunikowania polsko-niemieckiego,red.A.Grall,j.Grebowiec,j.Kalicińska,K.Konczal, 
i.Surynt,współpracaCh.Pletzig,Wrocław2015,t.1,s.81.
17W.Kalwat,m.Lis,Klucz do historii,Warszawa2014,s.126.
18r.Antosik,Odkrywamy na nowo,Gdynia2011,s.180.
19G.Wojciechowski,Wczoraj i dziś,Warszawa2014,s.114.
20ł.męczykowski,op.cit.,s.72.
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tabela 2. 
Przewidywaneosiągnięciauczniawświetle
analizowanychprogramównauczaniahistoriiwszkolepodstawowej

Program
nauczania

A.Plucińska-meloch,
Historia. Szkoła 
podstawowa. Klasy 4–8,
WSiP

T.maćkowski,Program 
nauczania historii 
w klasach 4−8 szkoły 
podstawowej, „Wczoraj 
i dziś”, Wyd.nowaera

Przewidywane
osiągnięcia
uczniów

uczeńzna:
−pojęcia:gwarancje
brytyjskie,wojnaobronna,
dziwnawojna;

uczeńumie:
−omówićznaczenie
porozumieńPolski
zsojusznikamiorazpaktu
ribbentrop–mołotow;
−przedstawićprzygotowania
Polskidozbliżającejsię
wojny;
−opowiedziećodziałaniach
zbrojnychwokresiewojny
obronnej1939roku;
−wskazaćmiejsca
bohaterskichwalkPolaków
wokresiewojnyobronnej
1939roku.

uczeńrozumie:
−skutkiniewywiązaniasię
WielkiejBrytaniiifrancjize
zobowiązańsojuszniczych
wobecPolski;
−konsekwencjeatakuZSrS
naPolskę;
−postawyPolaków
wokresiewojnyobronnej.

uczeń:
–omawiaprzebieg
kampaniiwrześniowej
orazprzedstawia
postawywładzcywilnych
ispołeczeństwapolskiego
wobecwojny;

–wymieniakonsekwencje
pakturibbentrop–
mołotow;

–podajeprzykłady
bohaterstważołnierzy
iludnościcywilnej
wwalceznajeźdźcami.

Źródło:A.Plucińska-meloch,op.cit.,s.31;T.maćkowski,op.cit.,s.86.
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Podręczniki,któreobecnieobowiązująwszkołachpodsta-
wowychrównieżzawierająopisbitwypodWizną.Wpodręczni-
kuWydawnictwSzkolnychiPedagogicznychczytamy:„Walki
podWiznątojedenznajbardziejheroicznychbojówwewrze-
śniu1939r.Wtymczasie720żołnierzypiechoty,mającychjedy-
niesześćdziałibrońmaszynowąwstrzymałonatrzydnia42tys.
niemieckichżołnierzyuzbrojonychw350czołgówiponad650
działimoździerzy.Polskidowódca,kapitanWładysławraginis,
przedbitwąślubował,żeżywynieopuścibronionejpozycji.Słowa
dotrzymał.Poprzegranejwalcenakazałresztceswoichpodko-
mendnychzłożyćbroń,asamrozerwałsięgranatem”21.Wpod-
ręcznikuWczoraj i dziśwydawnictwanowaeraopistenprzed-
stawiasięnastępująco:„nadnarwiąwWiźniekilkusetobrońców
poddowództwemkapitanaWładysławaraginisaprzeztrzydni
powstrzymywałonatarciedwóchniemieckichdywizjipancernych.
Bitwatazyskałamiano»polskichTermopil«,gdyżwtrakciewalk
zwielokrotnieliczniejszymisiłamiwrogawiększośćobrońców
wrazzdowódcąpoległa”22.Porównująctedwaopisymożnastwier-
dzić,żeichprzekazjestinny,cowynikazfaktu,żewpodręczniku
Wczoraj i dziśniezamieszczonoinformacjidotyczącychliczebno-
ściżołnierzyiamunicji,zaśwprowadzonowymowneokreślenie 
„polskieTermopile”.
Wpodręcznikachdohistoriidlaszkołypodstawowejporusza-

najestteżkwestiawywiązaniasięprzezWielkąBrytanięifrancję
zobowiązkówsojuszniczychwobecPolskiwewrześniu1939roku.
Opisyzamieszczonewpodręcznikachdotyczącepostawysojusz-
nikówsąpodobne.WpodręcznikuOdkrywamy na nowoczytamy:
„3wrześniaAngliaifrancjawypowiedziaływojnęniemcom.mimo
tonieprzyszłyPolscezpomocą.naZachodzieprzezdługiemie-
siącetrwała»dziwnawojna«.niedziałosiętampraktycznienic”23.
WpodręcznikuKlucz do historiiinformacjawyglądatak:„Zachodni
21W.Kalwat,P.Szlanta,A.Zawistowski,Historia. Podręcznik,WydawnictwaSzkolneiPedagogiczne,
Warszawa2018,s.11.
22r.śniegocki,A.Zielińska, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, 
Warszawa2018,s.9.
23r.Antosik,Odkrywamy na nowo,Gdynia2011,s.103.
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sojusznicyniepodjęlibowiemżadnychakcjizbrojnych,bywspo-
mócnaszkraj”24.informacjęwpodobnymtoniemożnateżzna-
leźćwpodręcznikuWczoraj i dziś,wktórymczytamy:„Państwate
coprawdawypowiedziaływojnęniemcom,alenieprzyszłyPolsce
zpomocą”25.AnalogiczniedopostawysojusznikówwobecPolski
ustosunkowałysięteżinnepodręczniki,amianowicie:„3września
sojusznicyPolski–WielkaBrytaniaifrancja–wypowiedzieliwojnę
niemcom(choćniepodjęliżadnychdziałańmilitarnychprzeciwko
nim)”26lub„WielkaBrytaniaifrancjaod3wrześniabyływsta-
niewojnyzniemcami,aleniepodjęłyżadnychdziałańzbrojnych 
–nagranicyfrancusko-niemieckiejpanowałspokój”27.
napodstawiepowyższychfragmentówwskazującychjedno-

znacznienacałkowitąbezczynnośćsojuszników,uczeńbędziemiał
błędnyobrazsytuacjipanującejnazachodzieeuropywewrześniu
1939roku.należyzaznaczyć,żewalkiwewspomnianejwyżejczęści
europyrozpoczęłysięwdniu3września1939roku.Byłyoneprowa-
dzonezarównonalądzie,namorzu,jakiwpowietrzu.Wświetle
badańhistorykówwdniu3września1939rokudowalkiwłączy-
łysiębrytyjskiebombowce,awdniu8wrześniadoszłodopierw-
szychwalkpowietrznychpomiędzyfrancuzamiiniemcami28.
Wtymczasie−dnia3września1939roku−rozpoczęłasięteżwoj-
nanamorzu.Wedługustaleńj.Lipińskiegoniemieckiu-30posłał
nadnobrytyjskistatekpasażerski„Athenia”29.Wiadomoteż,że
wnocyz6na7września1939rokuoddziałyarmiifrancuskiejprze-
kroczyłygranicęzniemcami.Zewzględunasytuacjęnaziemiach
polskichiwkroczenieniemcówdoWarszawywdniu8września
dalszaofensywazostałajednakwstrzymana.francuziwycofali
sięnaprzygotowaneuprzedniopozycjeobronne30.„Wydarzenia 
te−zdaniemł.męczykowskiego–możnaróżnieoceniaćzpunktu
24W.Kalwat,m.Lis,op.cit.,s.128.
25G.Wojciechowski,op.cit.,s.112.
26B.Olszewska,W.Surdyk-fertsch,My i historia,Warszawa2015,s.88.
27W.Zdziabek,m.Pacholska,Ciekawi świata,Gdynia2014,s.59.
28m.j.murawski,Luftwaffe – działania bojowe,Warszawa1998,t.1,s.68;ł.męczykowski,op.cit.,
s.73.
29j.Lipiński,Druga wojna światowa na morzu,Gdańsk1976,s.54.
30L.moczulski,Wojna polska 1939,Warszawa2009,s.753.
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widzeniamoralnościczywiernościsojuszniczej,jednaknapewno
niemożnastwierdzić,iżwewrześniu1939r.nafronciezachodnim
niepodjętożadnychdziałańbojowych.niebyłytodziałanianaska-
lęoczekiwańpolskiegonaczelnegoDowództwa,niemniejbyły”31.
Podręcznikpowinienbyćnapisanywjęzykuzrozumiałym

dlauczniaidostosowanydojegomożliwościpoznawczych,ale
jegoprzekazniepowinienodbiegaćdofaktówustalonychprzez
historyków.
Wobecnychpodręcznikachdohistoriiobowiązującychwszko-

łachpodstawowychrównieżporuszonazostałakwestiawywiązania
sięzezobowiązańsojuszniczychfrancjiiWielkiejBrytaniiwobec
Polski.WpodręcznikuWczoraj i dziśzamieszczonoinformację, 
że„rządyWielkiejBrytaniiifrancji3września1939r.wypowie-
działywojnęniemcom.Polacyprzyjęlitęinformacjęentuzjastycz-
nie.jednakjuż12wrześniasojusznicyostateczniepodjęlidecyzję
ozaniechaniujakichkolwiekdziałańzaczepnychnafronciezachod-
nim.Poczynaniatezostałypóźniejnazwane»wojnąsiedzącą«lub
też»dziwnąwojną«”32.informacjatauzupełnionajestilustracją
podpisanąsłowami:„Żołnierzefrancuscyibrytyjscynapozycjach
przygranicyzniemcamipodczastzw.dziwnejwojny.ichdziałania
wtymokresieograniczałysiędonielicznychpatrolinaprzedpolu
niemieckichumocnieńizrzucaniapropagandowychulotekskie-
rowanychdożołnierzyWehrmachtu”33.PostawafrancjiiWielkiej
BrytaniijakosojusznikówPolskizostałaniecoszerzejprzedsta-
wionawpodręcznikuWydawnictwSzkolnychiPedagogicznych,
wktórymczytamy:

umowysojuszniczezawarteprzezPolskęzfrancjąiWielkąBrytanią
gwarantowałynaszemupaństwupomoczestronyaliantówwrazienie-
mieckiegoataku.nawieśćowybuchuwojnyrządyzachodnichkoali-
cjantówwystosowałydoiiirzeszynotydyplomatycznezżądaniemza-
przestaniadziałańwojennychprzeciwkoPolsce.Żądaniatepozostały
bezodpowiedzi,toteż3września1939r.,zgodniezwcześniejszymizobo-
wiązaniamisojuszniczymi,francjaiWielkaBrytaniawypowiedziaływojnę

31ł.męczykowski,op.cit.,s.74.
32r.śniegocki,A.Zielińska,op.cit.,s.11.
33ibidem.
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niemcom.radośćPolakówbyłogromna,aleprzedwczesna.Zachodni
koalicjanci,pomimoogromnejprzewagimilitarnejnadniemcami,po-
stanowiliniepodejmowaćżadnychdziałańwojennych.Otejdecyzjinie
poinformowalijednakwładzrzeczypospolitej,którawtensposóbzostała
osamotnionawwalcezhitlerowskimnajeźdźcą34.

Wpodręcznikachdohistoriimożnarównieżznaleźćinformacje
dotycząceobronyWarszawy.niestety,najczęściejsąonejednoz-
danioweilakoniczne.Więcejinformacjiznajdujesięwpodręcz-
nikuWczoraj i dziśwydawnictwanowaera,którywchwiliobec-
nejjestbardzopopularnywpolskichszkołach.Czytamywnim:
„już8wrześnianiemieckieoddziałypodeszłypodWarszawę,lecz
obrońcomudałosięodeprzećichatak.Wojskaniemieckieodcięły
odstolicywycofującesięwjejkierunkuoddziałyArmii»Poznań«
orazArmii»Pomorze«.Wówczasdowódcapierwszejznich,generał
TadeuszKutrzeba,zdecydowałsięprzedrzećdostolicy”35.Wdalszej
częścipodręcznika,wodniesieniudoobronyWarszawyczytamy: 
„PoniepowodzeniupierwszychatakównaWarszawęniemcy
rozpoczęlijejostrzałzdziałibombardowanialotnicze.Dużą
rolęworganizacjiobronyodegrałprezydentmiastaStefan
Starzyński.Ostatecznie28wrześnianiemcywkroczylidostoli-
cy”36.ZamieszczonotamtakżeilustracjęprzedstawiającąZamek
KrólewskiwWarszawie.Podniąznajdujesięinformacjanastępują-
cejtreści:„ZamekKrólewskiwWarszawiezostałprzezhitlerowców
celowozbombardowany17września1939r.Ostateczniezniszczono
gopodczaspowstaniawarszawskiego,aodbudowanodopierowla-
tach1974–1984”37.
WięcejmiejscaobronieWarszawypoświęconotakżewpodręcz-

nikuWydawnictwSzkolnychiPedagogicznych,wktórymczytamy:

Stolicaodpierwszychdniwojnybyłaatakowanaprzezniemieckielot-
nictwo.Bombardowaniatrwałynieustannieprzezcałyokreswalkomia-
sto.ObronąkierowalienergicznyprezydentWarszawyStefanStarzyński
igenerałWalerianCzuma.niemieckiewojskapancernepojawiłysię

34 W.Kalwat,P.Szlanta,A.Zawistowski,op.cit., s.7−8.
35r.śniegockiA.Zielińska,op.cit.,s.11.
36ibidem,s.13.
37ibidem.
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naprzedpolachstolicyjuż8wrześniaizmarszupróbowałyjązdobyć
jednakbezpowodzenia.miastobyłobezlitośniebombardowane,ostrze-
liwaneiszturmowane.Bombyzrzucanonapozycjewojskowe,obiektycy-
wilne,zabytki,kościoły,szpitaleoznaczoneznakiemCzerwonegoKrzyża.
Donajsilniejszegonalotudoszło25września.naWarszawęspadłowów-
czasaż630tonbomb38.

WpodręcznikutymzamieszczonotakżeherbWarszawyzin-
formacją:„DoherbustolicydodanonapisSemper invicta (łac.za-
wszeniezwyciężona).PodnimumieszczonoorderVirtutimilitari,
którymwlistopadzie1939rokunaczelnywódzWładysławSikorski
odznaczyłWarszawę.Byłtowyrazuznaniadlabohaterskiejobrony
mieszkańcówmiastaprzedniemieckimnajeźdźcą”39.
Wpodręcznikachdohistoriidlaszkółpodstawowychwod-

niesieniudowojnyobronnej1939rokuzamieszczanesąteżilu-
stracje.najczęściejprzedstawiają:pancernikSchleswig-Holstein
podczasostrzałupolskiejplacówkinaWesterplatte,obrońców
PocztyPolskiejwGdańskuprowadzonychdoniewoliprzeznie-
mieckichżołnierzyoraznajpopularniejszypolskiplakatzokresu
kampaniiwrześniowejznapisem:Wara!Wewspomnianychwy-
żejpodręcznikachpojawiająsiętakżeinformacjedotyczącepo-
staciStefanaStarzyńskiegowrazzjegofotografiąibiogramem
orazmapaprzedstawiającaprzebiegwalknaziemiachPolski 
wewrześniu1939roku.
Podręcznikidohistoriiprzeznaczonedlaszkółponadpodstawo-

wychprezentująwojnęobronną1939rokujakowydarzenia,które
rozgrywałysięnaziemiachpolskich,alejednocześniejakoczęść
historiipowszechnej.Kampaniawrześniowajestwpodręczni-
kachdohistoriitraktowanajakopewnegorodzajucezuraczasowa.
najczęściejdata1września1939rokujestpoczątkiempodręcznika
lubnowegorozdziału.Zakresmateriałuzamieszczonywpodręczni-
kachdlaobecnychszkółponadpodstawowych,awcześniejponad-
gimnazjalnychwynikazzapisówpodstawyprogramowej.Wchwili
obecnej,wzwiązkuzwdrażaniemnowejpodstawyprogramowej

38W.Kalwat,P.Szlanta,A.Zawistowski,op.cit.,s.9−12.
39ibidem,s.12.
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wszkołachponadpodstawowychniedysponujemypodręcznika-
midohistoriidla4-letniegoliceumi5-letniegotechnikum,które
przedstawiałybynaswoichkartachzagadnieniewojnyobronnej
1939roku,dlategoniebędąoneprzedmiotemanalizy.
Wpodręcznikachdohistorii,któreprzezostatnielatareali-

zowanebyłynalekcjachhistoriiwpolskichszkołachponadgim-
nazjalnychwodniesieniudowojnyobronnejw1939rokumoż-
naznaleźćinformacjedotycząceatakunaWesterplatteiobrony
pocztygdańskiejwrazzpodkreśleniembohaterstwaideterminacji
ichobrońców40.najwięcejinformacjidotyczącychdowódców,ar-
miiistarćznaleźćmożnawpodręcznikuWydawnictwSzkolnych
iPedagogicznych.Wpozostałychwidaćodejścieodtradycyjnejfor-
myprzekazupoprzezograniczenieinformacjizawierającychna-
zwymiejscowości,wktórychstoczonobitwyinazwiskadowódców.
nauwagęzasługujefakt,żewwiększościanalizowanychpodręcz-
nikówprzebiegkampaniiwrześniowejzostałomówionywoparciu
ozamieszczonąmapęistosownepoleceniadlaucznia.Wkanonie
bitew,pozaWesterplatte,wymienioneteżzostały:bitwypodmokrą
iWizną,obronaWarszawyibitwapodKockiem.
Wpodręcznikachzostałarównieżprzedstawionainegatyw-

nieocenionapostawasojuszników–francjiiWielkiejBrytanii
wobecPolski.nafakttenzwróciłateżuwagęjoannaWojdonpi-
sząc:„(…)prowadzonanastępnieprzeztepaństwa»dziwnawoj-
na«–ocenionazdecydowanienegatywnieprzezpolskichautorów.
PodkreślasięzawiedzonenadziejePolakówizłamaneobiet-
nicealiantów,awefekcie−osamotnienierzeczypospolitej”41. 
40S.roszak,j.Kłaczkow,Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimna-
zjalnych. Zakres podstawowy,Wyd.nowaera,Warszawa2012,s.124–131;S.Zając,Teraz historia – pod-
ręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy,StowarzyszenieOświatowcówPolskich,
Toruń2012,s.80–84i89Z.Kozłowska,i.unger,S.Zając,Poznajemy przeszłość – podręcznik dla 
szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy,StowarzyszenieOświatowcówPolskich,Toruń2012,
s.113–119;A.Brzozowski,G.Szczepański,Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–2006. Podręcznik 
dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,Wyd.Stentor,Warszawa2012,s.115–125,
r.Dolecki,K.Gutowski,j.Smoleński,Po prostu historia. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podsta-
wowy, WydawnictwaSzkolneiPedagogiczne,Warszawa2012,s.150–160,D.Stola,Historia. Wiek XX. 
Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy,WydawnictwoSzkolnePWn,Warszawa
2012,s.62–65.
41j.Wojdon,Kampania wrześniowa w polskich i zagranicznych podręcznikach szkolnych,„Klio.
CzasopismopoświęconedziejomPolskiipowszechnym”2013,t.26(3),s.126.
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Wewszystkichpodręcznikachdzień17września1939rokuzostał
odnotowanyjakowkroczenieArmiiCzerwonej,awwydanychprzez
WydawnictwaSzkolneiPedagogiczne,WydawnictwoSzkolne
PWn,StowarzyszenieOświatowcówPolskichiwydawnictwo
Stentorzagadnienietozostałodobrzeopisanewrazzpodaniem
konkretnychmiejscstarćzbrojnych.Wniektórychwalkiprowadzo-
neprzezKorpusOchronyPograniczazostałyjednakpotraktowane
dośćogólnie.
Podręcznikidohistoriidlaszkółponadgimnazjalnychmają

szatęgraficzną,któranieodbiegaodświatowychstandardów.
Wedługj.Wojdon:„Książkisąbogatoilustrowane,atekstymoc-
noustrukturyzowane.Pojawiająsię(…)ikonografiki,wyróżnione
graficznie(koloremtła,ramką,czcionką)kapsuły,notybiograficz-
ne,ciekawostki,polecenia”42.fotografiesązaśanalogicznewsto-
sunkudowystępującychwpodręcznikachdlaszkółpodstawo-
wych.Dotycząonetakichwydarzeń,jak:obronaPocztyPolskiej
wGdańsku,atakpancernikaSchleswig-Holstein,płonącyZamek
KrólewskiwWarszawieiuciekającazestolicyludnośćcywilna.
Postaćpojawiającasięnajczęściejwpodręcznikachdohistoriiprze-
znaczonychdlamłodzieży,podobniejakwprzypadkuszkółpodsta-
wowych,toStefanStarzyński.Zamieszczanyjestteżjegobiogram,
zregułyobokfotografii.Wróżnychmiejscachmożnarównieżspo-
tkaćnazwiskagenerałaTadeuszaKutrzeby,kapitanaWładysława
raginisaigenerałafranciszkaKleeberga43.
Wpodręcznikachprzeznaczonychdonauczaniahistoriiwszko-

łachponadgimnazjalnychmożnatakżeznaleźćtekstyźródłowe.
Sątofragmentydokumentówurzędowych,relacjezamieszczane
nałamachprasylubrelacjeosobiste.najczęściejspotykanymitek-
stamiźródłowymisą:przemówienieStefanaStarzyńskiegoowiel-
kiejWarszawie,orędzieprezydentaignacegomościckiegozdnia 
1września1939rokuorazinformacjezwiązanezwkroczeniem
ArmiiCzerwonejwdniu17września1939roku44.Wpodręcznikach
42ibidem,s.128.
43S.roszak,j.Kłaczkow,op.cit.,s.124–131;S.Zając,op.cit.,s.80–84i89Z.Kozłowska,i.unger,
S.Zając,op.cit., s.113–119;A.Brzozowski,G.Szczepański,op.cit.,s.115–125,r.Dolecki,K.Gutowski,
j.Smoleński,op.cit.,s.150–160,D.Stola,Historia…,op.cit.,s.62–65.
44ibidem.
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mamyjednakdoczynieniaz„przekazemmocnofaktograficznym,
gdziedominujehistoriapolityczno-militarna,awątkispołeczne,
tzw.pierwiastekludzki,występujągdzieśnadalekimplanie”45.
Wprzekazachwyraźniedominujefaktografianademocjamito-
warzyszącymiludnościcywilnej,związanymiztragizmemwojny
iokrucieństwemnajeźdźców.należyrównieżzaznaczyć,żepolscy
bohaterzysątamprzedstawianiniejakoosoby,leczjakopostacie
historyczne.nafakttenzwróciłatakżeuwagęj.Wojdonpisząc:
„Postacipomnikowe,odizolowaneodrzeczywistości.Organizują
działania,dokonujączynów,decyzjeraczejogłaszają,niżpodejmu-
ją:niewątpią,niewahająsię,niezasięgająporad.niewidzimywięc
ludzistojącychwobliczusytuacjikryzysowej,zktórąnamiaręsił
imożliwościpróbująsobieporadzić”46.Wpodręcznikachdohi-
storiizawartajestnietylkofaktografiaiprzebiegwalk,aletakże
ocenauczestnikówwojnyobronnej1939roku.Przykłademmoże
tubyćpodręcznikPo prostu historia,wktórymczytamy:„Pobita
Armia»łódź«rozpoczęłachaotycznyodwrót,spotęgowanyopusz-
czeniemjejprzezdowódcę.mającawspieraćjąArmia»Prusy«,fa-
talniedowodzona,awkrótceporzuconaprzezgen.StefanaDęba- 
-Biernackiego(...)”47.
realizacjęzagadnieniadotyczącegowojnyobronnejw1939roku

iobronyWarszawywpodręcznikachdohistoriidlaszkółponad-
gimnazjalnychkończyczęśćdotyczącabilansuwalk,przyczynklę-
skiiocenaszansnazwycięstwowoparciuozamieszczonedane
statystyczneodnoszącesiędoliczbyżołnierzystronkonfliktuiich
siłmilitarnych48.
Konkludującnależystwierdzić,żewpodręcznikachdohisto-

riiwodniesieniudowojnyw1939rokuiobronyWarszawyznaj-
dujesięwieleciekawychmateriałówirozwiązańdydaktycznych.
nauwagęzasługujeszatagraficzna,ikonografiaorazwybórtekstów
źródłowych.Trudnowśródpodręcznikówdostępnychnarynku
45j.Wojdon,op.cit.,s.131.
46ibidem,s.132.
47r.Dolecki,K.Gutowski,j.Smoleński,op.cit.,s.154.
48S.roszak,j.Kłaczkow,op.cit.,s.124–131;S.Zając,op.cit.,s.80–84i89;Z.Kozłowska,i.unger,
S.Zając,op.cit., s.113–119;A.Brzozowski,G.Szczepański,op.cit.,s.115–125,r.Dolecki,K.Gutowski,
j.Smoleński,op.cit.,s.150–160,D.Stola,Historia…,op.cit.,s.62–65.
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wydawniczymwskazaćnajlepszyinajbardziejuniwersalny.nawy-
bórwpływająteżtakieczynniki,jak:specyfikaitypszkołyorazin-
dywidualizacjapracyzuczniem.niemniejjednaknauczycielpo-
winienpamiętać,żezdarzasięrównież,że:„Podręcznikizamiast
dostarczaćuczniomrzetelnejwiedzy,bywająrozsadnikiemmi-
tówilegendzagnieżdżającychsięwchłonnychgłowachmłodych
uczniównaszychszkół.jesttozagrożenie,którepowinnozostać
jaknajszybciejusuniętezpolskiegosystemuedukacji”49.imwięk-
sząliczbąpodręcznikówdysponujenauczyciel,tymłatwiejbędzie
mupominąćfaktyniemającepotwierdzeniawźródłachorazwy-
braćfragmentyielementyodpowiadającemudopracyzuczniami.
Wpodstawieprogramowejczytamy:„Szkoła,nawetnajlepsza,nie
nauczywszystkiego.Dostarczyjednaknarzędzi,bywiedzęsamo-
dzielnieposzerzać,zachowującprzytymniezbędnykrytycyzm
idbającorzetelnośćprzekazu”50. narzędziatemogąstanowić 
np.scenariuszeprojektów,gierizajęćwykorzystującychróżnegoro-
dzajuźródłahistoryczneiwymagającychoduczniówróżnorodnych
formaktywności.Wprzyszłościstaćsięmogązałącznikiemdopod-
ręcznika,stanowićjegowzbogacenieiuzupełnienie,dlauczniazaś
inspiracjędosamodzielnejpracy.

49ł.męczykowski,op.cit.,s.77.
50 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.,op.cit.,s.10.
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2018r.,poz.467).

Opracowania
• Antosikr.,Odkrywamy na nowo,Gdynia2011.
• Brudnik,e.moszyńskaA.,OwczarskaB.,Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. 

Przewodnik po metodach aktywizujących,Kielce2000.
• BrzozowskiA.,SzczepańskiG.,Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–

2006. Podręcznik dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,
Wyd.Stentor,Warszawa2012.

• Doleckir.,GutowskiK.,Smoleńskij.,Po prostu historia. Szkoły ponad-
gimnazjalne. Zakres podstawowy, WydawnictwaSzkolneiPedagogiczne,
Warszawa2012.

• GrzempaH.,Obraz Polski i Polaków w niemieckich podręcznikach do historii,
[w:]Interakcje: leksykon komunikowania polsko-niemieckiego,red.A.Grall,
j.Grebowiec,j.Kalicińska,K.Konczal,i.Surynt,współpracaCh.Pletzig,
Wrocław2015,t.1.

• KalwaW.,Lism.,Klucz do historii,Warszawa2014.
• KomorowskaH.,Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania,

Warszawa1995,
• Chorążye.,Konieczna-śliwińskaD.,roszakS.,Edukacja historyczna w szko-

le. Teoria i praktyka,Warszawa2009.
• KozłowskaZ.,ungeri.,ZającS.,Poznajemy przeszłość – podręcznik dla szko-

ły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy,StowarzyszenieOświatowców
Polskich,Toruń2012.

• Lipińskij.,Druga wojna światowa na morzu,Gdańsk1976.
• maćkowskiT.,Program nauczania historii w klasach 4−8 szkoły podstawowej 

„Wczoraj i dziś”,Wyd.nowaera,Warszawa2018.
• męczykowskił.,Jak nie mówić dzieciom o wojnie, czyli co kryją podręczniki 

szóstoklasistów,„StudiazDziejówWojskowości”2016,t.6.



180 mArTAmiLeWSKA

• moczulskiL.,Wojna polska 1939,Warszawa2009.
• murawskim.j.,Luftwaffe – działania bojowe,t.1,Warszawa1998.
• OlszewskaB.,Surdyk-fertschW.,My i historia,Warszawa2015.
• OlszowskaG.,Napisać program własny,[w:]Programy nauczania w rzeczy-

wistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja,pr.zbior.,Warszawab.r.
• Plucińska-melochA.,Historia. Szkoła podstawowa Klasy 4–8, Wydawnictwa

SzkolneiPedagogiczne,Warszawa2018.
• roszakS.,Kłaczkowj.,Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do histo-

rii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,Wyd.nowaera,
Warszawa2012.

• StolaD.,Historia. Wiek XX. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres 
podstawowy,WydawnictwoSzkolnePWn,Warszawa2012.

• WojciechowskiG.,Wczoraj i dziś,Warszawa2014.
• Wojdonj.,Kampania wrześniowa w polskich i zagranicznych podręcznikach 

szkolnych,„Klio.CzasopismopoświęconedziejomPolskiipowszechnym”
2013,t.26(3).

• ZającS.,Teraz historia – podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres 
podstawowy,StowarzyszenieOświatowcówPolskich,Toruń2012.

• ZdziabekW.,Pacholskam.,Ciekawi świata,Gdynia2014.



181

słowa kluczowe
iiwojnaświatowa,Wrzesień1939,Warszawa,Westerplatte,malarstwo,rzeźba,
grafika,sztuka,literatura

streszczenie
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chiwalnych,obiektówhistorycznychzwiązanychziiwojnąświatową.naszcze-
gólnąuwagęzasługujątakżedziełaplastyczne,którebezpośredniolubpośred-
nioodnosząsiędowydarzeńlat1939−1945.Sątografiki,malarstwoorazrzeźba.
Pracetewdoskonałysposóbilustrująwalkępolskichżołnierzyzniemieckim
najeźdźcą,aletakżenastrojepanującewśródludnościcywilnej.niektóreznich,
powstałewielelatpowojniesąhołdemisposobemupamiętnieniabohaterstwa
narodupolskiego.

Wrzesień 1939 
W zBiOrach 
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WybuchiiwojnyświatowejbyłdlaPolakówtraumatycznym
iprzerażającymprzeżyciem.Byłtoczaspełennieludzkichdoświad-
czeńiupokorzeń.Kampaniawrześniowa–ostatnipunktbohater-
skiejobrony–zapisałasięwświadomościartystówjakoczasstrasz-
liwegoniepokoju,walkiokrajijegokulturę.W2019rokuprzypada
osiemdziesiątarocznicatychwydarzeń.Okrestenjużwówczas,
nabieżącodokumentowaliartyści,aleipowojniebyłprzeznich
upamiętniany.niepozostalioniobojętniwobecokrucieństwaoku-
pacji,byliczłonkamiorganizacjibojowych,współpracowalizprasą
podziemną,uczestniczyliwakcjiratowaniadóbrkulturyorazan-
gażowalisięwtajnenauczaniemłodzieży.„Każdepoczynaniearty-
stówświadczyłoowielkimzaangażowaniuwwalkę,oichwielkim
umiłowaniunarodowejwolnościiwolnościducha,orzetelnejpraw-
dziwejobawieipoświęceniu,częstoażpoofiaręwłasnegożycia”1.
WczasiewojnyzginąłprofesorTadeuszPruszkowski,wybitnyma-
larzipedagogAkademiiSztukPięknychwWarszawierozstrzelany
przezniemców„wnocyz31Viina1Viii1942roku”2.W1939roku
dokładnie„25iXzostałzabityprzezbombęlotniczą”3Stanisław
OsostowiczijegożonaHalina.małżeństwoszłodomuzeum
narodowegowWarszawie,abypomócratowaćdziełasztuki.Wielu
artystówprzeżyłoobozykoncentracyjne,majaBerezowskazosta-
łaaresztowanaiosadzonanaPawiaku,następnieprzewieziona 
doKLravensbrück,wtymsamymobozieprzebywałamaria
Hiszpańska-neumann.ernarosensteinuciekłazgettalwowskie-
go,podobniejakjonaszStern,któryocalałstojącprzedplutonem
egzekucyjnym,gdyż…ominęłagokula.AlinaSzapocznikowbyła
więzionawgettachwPabianicachi łodziorazwniemieckich
obozachkoncentracyjnych:Auschwitz-Birkenau,Bergen-Belsen
iwTeresinie.Wszyscyonibylinaocznymiświadkamiokrucień-
stwawojny.
GdypiszesięoWrześniu1939pierwszamyśl,którasiępojawia

dotyczyeksponatównierozłączniezwiązanychz obronąPolski 
1j.jaworska,Polska sztuka walcząca 1939−1945,Warszawa1976,s.5.
2 Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbia-
rze, graficy,red.K.mikocka-rachubowa,m.Biernacka,t.6,Warszawa1998,s.326.
3Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbia-
rze, graficy,red.u.makowska,t.8,Warszawa2007,s.67.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Pabianic
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_(1933%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_(1933%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen
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–mundurów,odznaczeń,militariów,bronii dokumentów.jednakże
istniejepewna,dośćlicznagrupaobiektów,któreopisująkampanię
wrześniowąi całyokreswojnyzapomocąwizerunków.Sątoobra-
zy,grafiki,rysunkii plakaty.Wzbiorachmuzeumniepodległości
znajdujesięokoło1300obiektówzwiązanychz iiwojnąświatową.
DozilustrowaniatematuWrzesień1939zostaływybranedziała
sztuki,któreobrazujątamtewydarzenia.Pracetezostałypodzie-
lonenatrzykategorie:Wrzesień1939,WesterplatteorazWarszawa.
Stanowiąonezbiórpracwykonanychpodczasokupacji,alei tych,
któresąreminiscencjątamtychwydarzeń.
Pracamirozpoczynającymitętrudnąwędrówkępoprzezdra-

matwojennychdnisądwaplakatywykonaneprzezWojskowe
ZakładyGraficznewewrześniu1939roku.Pierwszyz nichSilni, 
zwarci, gotowi”4przedstawianiebo,naktórymwidniejąsamoloty
polskiegolotnictwawojskowegonatlerozłożystychskrzydełhu-
sariipolskiej.Kolejnyafisz,autorstwaHenrykaTomaszewskiego
Gwałt zadany siłą, musi być siłą odparty5przedstawianaczelnego
WodzaPolskichSiłZbrojnychedwardarydza-śmigłego,któ-
regopopiersiezostałowkomponowanewobrazmaszerujących
wojski maszynwojennych−samoloty,czołgi,armaty.Obapla-
katyzaliczyćmożnadotypowychwizerunkówpropagandowych 
lat30.XXwieku,jednakżedrugapracamazazadanieukazaćpotę-
gęi triumfsiłypolskiegowojska.Samukładplakatuwzorowanyjest
nafotomontażach,bardzopopularnychwdwudziestoleciumiędzy-
wojennym,którebyłytworzonejakoobiektyczystoartystyczne, 
aletakżeilustrowałyprasę.
Wzbiorachmuzeumznajdująsięopisyzdarzeńwrześniowych

naocznychświadków–osobiste,dramatyczne.BronisławWojciech
Linkemusiałwewrześniuuciekaćz WarszawydoLwowa6.
TworzoneprzezniegokarykaturyHitlerabyłyszerokoznanei ce-
nioneweuropie,powkroczeniuwojskniemieckichdostolicy,stał
sięosobąszczególnienarażonąnazemstęzestronyokupanta.
4 Silni, zwarci, gotowi. Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej,1966(1939),rotograwiura,papier,67x47,2
cm,nrinw.mnPl.1390.
5HenrykTomaszewski,Gwałt zadany siłą, musi siłą być odparty,1965(1939),rotograwiura,druk, 
49x67cm,nrinw.mnPl.1391.
6K.Stanisławski,Bronisław Wojciech Linke,Warszawa2018.
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Zaćmienie. Będzie wojna?7orazSkaleczony dom8sątopełnedonio-
słegowyrazuprace,przepełnionebólemi trwogą,ukazującepierw-
szedniwojny.Linkeprzedstawiającprzedmioty,takiejakgazeta
orazdomwchodzinadrogępersonifikacjijęzykaplastyki.Pierwsza
pracatoczasoczekiwaniai zapowiedźwojny.Wdrugiejartystauka-
zujedomoludzkiej,cierpiącejtwarzy.
eugeniuszWaniek9 w1948rokustworzyłwizjębombardowa-

niawsi.nadprzestraszonymtłumemzebranympoddrzewemlecą
ciemnesamoloty,zwiastującezgliszczai cierpienie.Ludziekuląsię
i osłaniająpełniprzerażenia.Pracawykonanajestwkontrastowych
barwach,apostacieotoczonesączarnymkonturem,podnositosto-
pieńdramatui ekspresji.
jeszczeinaczejpostrzegająwojnęmalarze;ryszardSkupin,

w pracyWrzesień 1939  z cykluKrajobrazy zwycięskiego 
Wermachtu10,przedstawiłpanoramękompletniezniszczonego
miasta–ruinywypalonychkamienic.Dramatyzmtejkompozycji
podnosimonochromatycznabarwa–szarości,brązyorazczerń.
WrzesieńjerzegoKrawczyka11 tokrytyczneukazaniewydarzeńwo-
jennych.Artystaprzedstawiłścianęz dziuramipokulach,ananiej 
obwieszczenieHitleraz dnia16września1939dotycząceWarszawy.
Towarzysząmupolemiczne,oschłekomentarzewjęzykuniemiec-
kim,polskimorazjidyszdotyczącepolskiejpolitykizagranicz-
nej i militarnej.Dwaz nichbrzmią„GdyHermannbudowałsa-
moloty,Sławojekmalowałpłoty”,„ministerBeckliegtinDreck”.
Artystaukazałwtensposóbnastrojetowarzyszącespołeczeństwu
wewrześniu1939roku,byłyonesceptyczne,negatywnieoceniano
działaniarządu,któregoczłonkowiejużnapoczątkuwojnyuciekli 
zestolicy12.
7BronisławWojciechLinke,Zaćmienie. Będzie wojna?,1940,akwarela,gwasz,papier,69,1x49,5, 
nrinw.mnGr.2026.
8BronisławWojciechLinke,Skaleczony dom,1940,akwarela,gwasz,papier,50,7x36cm,nrinw.
mnGr.2027.
9eugeniuszWaniek,Nalot − 1939,olej,płótno,100x63,5cm,nrinw.mnm.283.
10ryszardSkupin,Wrzesień 1939zcykluKrajobrazy zwycięskiego Wermachtu,1965,olej,płótno, 
70x200cm,nrinw.mnm.196.
11jerzyKrawczyk,Wrzesień,1964,olej,płótno,150x115cm,nrinw.mnm.168.
12 Kronika wydarzeń w Warszawie 1939−1945,red.W.Bartoszewski,B.Brzeziński,L.moczulski,
Warszawa1970,s.9.
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edwardmajkowskiwlatach1953i 1954rokuwykonałdwiepra-
cepodejmującetematpierwszychdniwojnywstolicy.Obiesąza-
tytułowaneWrzesień 193913,różnijetechnikawykonania.naobu
przedstawiłwkompozycjachhoryzontalnychpodzielonychpasowo
walkęWojskaPolskiegoz napastnikiemniemieckim.Sątosceny,
któreukazująbohaterskąobronęstolicy.Kompozycjeczytanesą
z górynadół:przygotowaniedobitwy,walkaorazscenapobitwie.
Dowydarzeńiiwojnyświatowejodnosisiętakżedziałalność

muzeumniepodległości14,w2009rokuplacówkabyłaorganiza-
toremwystawyplanszowej„BitwyWrześnia1939namazowszu”,
doktórejzostałwykonanyplakatz przedstawieniemsymbolicznej
scenywalkidwóchorłów−białegoi czarnego.
Pracami,któreupamiętniająwalkinaWesterplattesądwaob-

razyi grafika.Drzeworyt15wykonanyw1939rokuprzezStanisława
Brzęczykowskiegoprzedstawiamomentwalki,żołnierzewoko-
pach,bombardowaniz okrętu,stawiająopór.napierwszymplanie
widniejązasiekii porozrzucanekartkiz rozkazami.Postacieobroń-
cówwtapiająsięwtłobitewnegokrajobrazu.Obraz16Bronisławy
Willimowskiejrównieżodtwarzamomentsamejbitwy.Artystka
wbardzodynamicznysposób,niemalprzypominającyabstrakcję
przenosioglądającegowsamocentrumwydarzeń.Westerplatte
płonie,ażołnierzeskupilisięnaplaży,abyodeprzećatakwroga.
ichsylwetkisątrudnodostrzegalnenatleogniai dymu.Wrzesień 
− Westerplatte17AndrzejaTryznotobardzoprosty,mocnyprzekaz
upamiętniającyjednoz pierwszychmiejscwalkiiwojnyświatowej.
naschematyczniezarysowanymtleukazującymnadmorskiewy-
dmywidniejetablicadrogowaz nazwąWesterplattepisanączcion-
kągotycką.Znaktenjestpodziurawionyprzezkule.Tenprosty
syntetycznyprzekazjestprzestrogądlanastępnychpokoleń.Stop,
nigdyżadnejwojny.
13edwardmajkowski,Wrzesień 1939,1953,gips,odlew,55x65cm,nrinw.mnrz.13;edward
majkowski,Wrzesień 1939,1953,brąz,odlew,34x54cm,nrinw.mnrz.25.
14BohdanWróblewski,1939,2009,offsetbarwny,papier,70x48,5cm,nrinw.mnPl.8573.
15StanisławBrzęczykowski,Obrona Westerplatte,1939,drzeworyt,papier,15x16cm,nrinw.mn
Gr.1932.
16BronisławaWillimowska,Westerplatte broni się,olej,płótno,98x118cm,nrinw.mnm.483.
17AndrzejTryzno,Wrzesień − Westerplatte, 1979,olej,płótno,65,5x113,5cm,nrinw.mnm.271.
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największagrupaeksponatówzwiązanajestz Warszawą. 
Sątopracewykonaneróżnątechnikąiorozmaitejstylistyce, 
te z epoki,jaki przywołującepamięćopierwszymokresiewojny
wstolicy.Z walk o Warszawę18 tomałyrysunekprzedstawiającypole
bitwy,naktórymgłównymielementamisączołg,działoprzeciw-
pancernei dwakonie.jesttopobieżnierysowanapraca,mająca
charakterreporterskiegozapisu.GrafikaWarszawa płonie z cyklu
Zbrodnie faszyzmu w 1939 r.19przedstawiaruinypłonącychkamie-
nici reflektoryprzeciwlotnicze.Dramatyzmprzekazupotęguje
pierwszyplan–pustaprzestrzeńzburzonegomiasta.Don Kichot 
warszawski20przenosioglądającegowsymbolicznywymiarideali-
stycznejwalkizezłem.Artystaodnoszącsiędodziełabarokowego
mistrzahiszpańskiejliteratury,pokazujebezmiarokrucieństwa
zadanegoWarszawie.Przypustej,pokrytejdziuramipoostrzale
ścianiez symbolemPolskiWalczącejzostałaumieszczonasylwetka
rycerzanakoniu.jesttoscenarozstrzelania„idei”walkiowolność
przezniemieckichżołnierzy.jeździecunosiręcewmetaforycznym
geściezwycięstwa.Potwornośćtejscenypodnosicieńnaścianie 
–rozdarteciałokoniai mężczyzny.WoddaliwidniejąruinyZamku
Królewskiego…jeszczeocalałakolumnaZygmunta.nadziejaumie-
raostatnia.
StanisławTomaszewski-miedzawswoichrysunkachdoku-

mentowałdzieńpowszedniwokupowanejWarszawie.Wprosty,
lapidarnysposób,przy użyciujedynieczarnejostrejkreskiukazał
walkęożyciemieszkańcówstolicy.Sątopraceosilnymładunku
emocjonalnym.Egzekucja uliczna ul. Piękna21przedstawiadokład-
niemomentrozstrzelania–oprawcysąskupieninawykonaniuza-
dania,aciałaniewinnychofiarupadająwagonii.Kolejnyrysunek22 
przedstawiadobijaniepoegzekucji–nadtrupamistojąniemieccy
18józefKorolkiewicz,Z walk o Warszawę,1949,ołówek,papier,17,3x22cm,nrinw.Gr.970.
19Lucjanmalinowski,Warszawa płonie, zcyklu:Zbrodnie faszyzmu w 1939 r., 1955,litografia,papier,
29,7x41,3cm,nrinw.Gr.1071.
20Stefanrassalski,Don Kichot warszawski, 1955,drzeworyt,papier,35x45cm,nrinw.Gr.1378.
21StanisławTomaszewski-miedza, Egzekucja uliczna ul. Piękna,1943,akwarela,tusz,papier, 
35,1x34,2cm,nrinw.Gr.3447.
22StanisławTomaszewski-miedza,Dobijanie po egzekucji w Warszawie,1943,akwarela,tusz,karton,
32,2x41,7cm,nrinw.Gr.3445.
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żołnierzepatrząc,ktoprzeżył.jedenz nichdobijakarabinemofiarę.
Tramwaj – z nieba wysokiego23orazŁapanka, ucieczka z tramwa-
ju24 toscenytowarzyszącewarszawiakomodpierwszychdniwoj-
ny.Zaduma,strachczyszczęśliwiedotrędodomu,czyniebędzie
nalotu.finał:łapanka–wszyscywpopłochupróbująwydostaćsię
z ciasnegopojazdu,naulicyczekananichjużsamochód25,awoj-
skowibijąi szarpiąludzi.jesttoscenaukazującabezmiarbrutal-
nościokupantawobecPolaków.Kolporter26przedstawiazatrzyma-
nietrzechmężczyznroznoszącychpodziemnąprasę.Sprawajest
przesądzona−wszyscypodnosząręcewgóręwgeściepoddania.
TemattenporuszatakżeWacławPalessawobrazieŁapanka27,arty-
staukazujemłodychchłopców,niemalżedzieci,pilnowanychprzez
niemieckichżołnierzy.naichtwarzachwidaćstrachi rezygnację,
jeden z nichmapodniesionedogóryręcewgeściepoddania.
Obronęstolicyprzedstawiłjózefłakomiak28.Obrazzostałna-

malowanywkonwencjirealizmusocrealistycznego,ukazujegru-
pęcywilikryjącychsięzabarykadą.mężczyźniprzygotowująsię
doodparciakolejnegoataku.jedenz nichodniósłranęwgłowę.
PracatapokazujebohaterstwoludnościWarszawy.
Bardzoważnymobrazem,któryukazujezniszczeniaWarszawy

wewrześniu1939rokujestpracajerzegoHulewiczaGaszenie ratu-
sza warszawskiego w 1939 roku29.napierwszymplaniewidaćstra-
żaka,którypomagamatcez dziećmi,jednoz nich–ofiarębombar-
dowania−niesienarękach,nadrugimplanierozgrywasięscena
walkiz ogniem.Obrazmalowanyjestciemnymikolorami,aby 
jaknajbardziejuwydatnićpłomienie.Artystawtypowysposób 
23StanisławTomaszewski-miedza, Tramwaj − z nieba wysokiego,1943,akwarela,tusz,papier, 
38,5x30cm,nrinw.Gr.3484.
24StanisławTomaszewski-miedza, Łapanka. Ucieczka z tramwaju,1943,akwarela,tusz,papier, 
41,5x32,5cm,nrinw.Gr.3449.
25StanisławTomaszewski-miedza, Łapanka,1943,akwarela,tusz,ołówek,papier,48,7x54,5cm, 
nrinw.Gr.3481.
26StanisławTomaszewski-miedza, Kolporter, 1943,akwarela,tusz,papier,38,5x29,9cm, 
nrinw.Gr.3482.
27WacławPalessa,Łapanka,1970,olej,płótno,69,5x77,5cm,nrinw.mnm.222.
28józefłakomiak,Buczek wśród obrońców Warszawy,1955,olej,płótno,90x120cm,nrinw.mn
m.396.
29jerzyHulewicz,Gaszenie ratusza warszawskiego w 1939 roku, 1940,olej,płótno,65x100cm, 
nrinw.m.326.
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dlaswojegomalarstwalat30.XXwiekupostawiłnagrębarwnąoraz
fakturową.Pracamalowanajestdrobnymipociągnięciamipędzla,
przywodzitonamyślimpresjonizmlubpolskikoloryzm.

Opłakujące Warszawę30autorstwaKatarzynyPiskorskiejtorzeź-
baprzedstawiającadwiepostaciekobietukazanewpozieupodab-
niającejjedopłaczeknapogrzebach.jesttohołdoddanyboha-
terskiemumiastui ludziom.Bardzoprzejmującąpracąjestrzeźba
Niobe Warszawska31,wktórejartystaprzywołujemitokrólowejTeb,
doskonalepasującydoobrazuWarszawyzniszczonejprzezwojnę.
Warszawa–matkamusipatrzećnabezmiarcierpieniajejdzieci 
–mieszkańców.jednakmiastoniezamienisięwskałę,niezapo-
mni,anastępnepokoleniabędęoddawaćhołdwydarzeniomtam-
tychdni.Samarzeźbatoszkieletokrytycałunem.Tkaninajednak
sięrwieodsłaniającdelikatnezarysykości.Taskulonamumiatoli-
centia poeticaartysty,strasznai dobitna,którazdajesięwydawać
z siebieniemykrzykrozpaczy.
Doeksponatówzwiązanychz początkiemiiwojnyświatowej

należąrównieżzdjęciaarchiwalne,dokumentująceżyciecodzien-
newarszawiakówi zniszczeniastolicy.Dwaz nich,z kampanii
wrześniowejukazująprzechodniównazbombardowanymnowym
świecie32.niektórekamienicejeszczeocalały,innezaśtosterta
ruin.PrzejmującajestfotografiaulicyWierzbowej33,naktórejleżą
martwekoniejeszczezaprzężonedowozu.Padłypodczasbombar-
dowania.Tafotografiamacharakterdokumentu,pokazujebowiem
sytuacjęmieszkańców–panującypowszechniegłód.mężczyzna
wycinamięsoz padłegokonia.
SymbolicznymzdjęciemjestKapitulacja Warszawy we wrześniu 

193934,naktórymwidocznyjestplacKrasińskichz ocalałąkate-
drąpolowąWojskaPolskiego.Samplactoogromnastertabroni
i sprzętuwojskowego,widoktragicznyi dramatyczny.Warszawa
poddałasię…jedyniedobojuszykujesięjanKilińskiz podniesioną
30KatarzynaPiskorska,Opłakujące Warszawę,1966,terakota,wys.100cm,ininw.mnrz.89.
31KazimierzGustawZemła,Niobe Warszawska,1966,terakota,wys.80cm,nrinw.mnrz.87.
32 Warszawa w kampanii wrześniowej 1939(1939),fotografia,papier,9,5x13,7cm,nrinw.mnf-4462.
33 Warszawa 25−27 września 1939(1939),fotografia,papier,8,9x14cm,nrinw.mnf-783.
34 Kapitulacja Warszawy we wrześniu 1939 (1939), fotografia, papier, 9 x 6,5 cm, nr inw. MN F-2830.
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szablą.PomnikautorstwaStanisławajackowskiegozostałwykona-
ny w1935roku.Staraniemprof.StanisławaLorentzaocalałprzed
zniszczeniem.
Każdaformatwórczościjestwyjątkowai oryginalna.Dlakaż-

degoartystyiiwojnaświatowastanowiłastrasznedoświadczenie,
dlatychktórzyjąprzeżylibyłatotraumanacałeżycie.niezależnie
jednakodformywyrazu,istniałaogromnapotrzeba,abyupamięt-
nići utrwalićtedramatycznewydarzenia.
muzeumniepodległości,dbającopamięćwydarzeńiiwojny

światowejstarasięnabieżącogromadzićmateriałyarchiwalne,eks-
ponatyhistorycznei dziełasztukizwiązanez tymokresem.Wiele
obiektówpozyskiwanychjestdrogąkupna,zdarzająsięteżosoby,
któreprzekazująswojeosobistepamiątki−sątowyjątkowocenne
artefakty,którepozwalająutrwalići uzupełnićwiedzęhistoryczną.
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Stefanrassalski,Don Kichot warszawski, 1955,drzeworyt,papier,mnGr.1378
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