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Aneta Czarnecka       Warszawa, dn. 2.IV.2010r 

 

Analiza językowo-kulturowa nekrologów z Nowego Kuriera Warszawskiego (1939-1945)-

wersja robocza 

 

ZOBACZ WYKAZ NEKROLOGÓW, KTÓRY ZNAJDUJE SI Ę NA KOŃCU 

ARTYKUŁU  

 

I. Specyfika anonsów o śmierci w Nowym Kurierze Warszawskim 

Nowy Kurier Warszawski był niemieckim dziennikiem polskojęzycznym, nazywanym 

przez społeczeństwo gadzinówką lub szmatławcem, wydawanym w Warszawie, a po 

powstaniu warszawskim w Łodzi przez władze okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa od 

października 1939r do stycznia 1945r, w którym zamieszczano m.in. publiczne 

zawiadomienia o czyjejś śmierci w formie anonsu prasowego. Na łamach pierwszych 

publikowanych egzemplarzy gazety nie znajdziemy ogłoszeń o śmierci w tzw. „czarnej 

ramce”. Znajdziemy zaś w nich liczne ogłoszenia o poszukiwanych osobach w wydzielonej 

do tego celu rubryce pt: „Kto wie…”  np.: 1. „KTOBY wiedział cokolwiek o losie Zbigniewa 

Andersa, kpr. podchorążego rez. przy 30 p. Strzelców Kaniowskich, proszony jest najgoręcej 

o wiadomość. Karol Anders, Warszawa, Krochmalna 83-26.” 2. „Dnia 4 września 1939r. o g. 

16 podczas bombardowania Dworca Wschodniego na Pradze zaginął Hubert Jabłoński, lat 8, 

syn Jana Jabłońskiego, zamieszkałego w Przasnyszu, ul. Kilińskiego 18. Łaskawych 

opiekunów uprasza się o powiadomienie zrozpaczonego ojca”. 3. „Dnia 15 października 

wydalił się z domu w mundurze oficera wojsk polskich-rotmistrz Henryk Bzowski z 2 pułku 

ułanów (biały otok na czapce, z prawą ręką, na temblaku). Posiadał przy sobie dokumenty 

osobiste oraz przepustkę z komendantury niemieckiej. Ponieważ od czasu wyjścia z domu, 

wszelki ślad po nim zaginął uprasza się każdego, ktokolwiek posiadał jakieś wiadomości o 

zawiadomienie: Wspólna 19, m. 36 Jabłonowska.” 

W pierwszym okresie publikowanego Nowego Kuriera Warszawskiego wydrukowano 

21 list osób spoczywających w zbiorowych mogiłach. Listy te dotyczyły wyłącznie osób 

zabitych lub zmarłych we wrześniu 1939r. Spis zmarłych był niekiedy jedyną wskazówką dla 

rodzin poszukujących swoich bliskich. Listy zawierały lakoniczne informacje, które 

sprowadzały się jedynie do podania imienia, nazwiska, wieku, daty śmierci a czasem tylko do 

samego nazwiska zmarłego. Nowy Kurier Warszawski nie podawał list rozstrzelanych na 

ulicach Warszawy w czasie okupacji. W roku 1943 opublikowane - jak wiadomo - zostały 
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listy osób zamordowanych w Katyniu przez Rosjan. W okresie późniejszym zaczęły pojawiać 

się na łamach gazety zawiadomienia o śmierci w przyjętej współcześnie 

skonwencjonalizowanej formie. 

W 1940r zamieszczono jeden z symptomatycznych dla tych czasów nekrologów, który 

sprowadza się do podania imienia i nazwiska zmarłego poległego razem z innymi nieznanymi 

osobami i pochowanego we wspólnej mogile na miejscu zdarzenia: 

Ś†P (NKW, 1940, Nr. 25) 

 Jan Arved Ratyński 

 por. rez. 6 p. p. Leg. im. Józefa Piłsudskiego, Weleta 

 poległ za Ojczyznę dnia 9 września 1939r. pod Ostrowią Mazowiecką i tam 

pochowany został wraz ze swymi 10 żołnierzami.  

  Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy i poległych z nim nieznanych 

żołnierzy odbędzie się w kościele św. Michała przy Al. Puławskiej w Mokotowie dnia 

5 lutego o godz. 9-ej. ŻONA, MATKA, RODZINA   

 

Zazwyczaj nadawcy nekrologów zamieszczanych w 1940r podawali lakoniczne 

informacje o dacie śmierci zmarłego np.: zmarł we wrześniu 1939r, zmarłego tragicznie we 

wrześniu 1939r. Z rzadka odnajdujemy charakterystyczne dla czasu wojny określenia zginął, 

poległ, którym towarzyszą informacje o miejscu śmierci np.: zginął na posterunku, zginął 

śmiercią żołnierza, zginął śmiercią żołnierza na polach Zapolic nad Wartą, zginął śmiercią 

Lotnika, poległ za Ojczyznę. Po roku 1941 nekrologów tego typu nie odnajdujemy. Cechą 

charakterystyczną nekrologów zamieszczanych zwłaszcza w latach 1940-1941 jest znaczący 

przedział czasowy pomiędzy informacjami o dacie śmierci i dacie pochówku np.: zginął na 

posterunku dn. 26 września 1939r.[…]  Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 6 stycznia. 

Nekrologi informują także o przechowywanych w katakumbach zwłokach, a następnie 

przenoszonych do grobów rodzinnych. 

Na osobliwy charakter nekrologów wpływają też same miejsca pochówku, w których 

nastąpiła śmierć np.: zmarła w cukrowni i tamże została pochowana, zginął śmiercią 

Lotnika[…]we wsi Wojcieszków koło Radzymina i tamże został pochowany. 

 Nadawcy nekrologów informowali wówczas głównie o fakcie śmierci i mającej się 

odprawić Mszy św. za duszę zmarłego. W tych nekrologach rzadko pojawiały się dodatkowe 

informacje o obrządkach pogrzebowych, które miały się odbyć po sprowadzeniu prochów. 

W tym czasie pojawiały się także anonse, które informowały o powtarzających się, co 

miesiąc nabożeństwach żałobnych za duszę osoby zmarłej. Pojawiały się także nekrologi, w 
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których nadawcy zapraszali na nabożeństwo żałobne za spokój duszy w dziewiąty dzień 

zgonu, w oktawę pogrzebu, w wigilię bardzo bolesnej śmierci lub w trzy miesiące po śmierci 

osoby zmarłej. Niektóre nekrologi informują wyłącznie o dniu eksportacji zwłok z mieszkania 

zmarłego do kościoła. Przy tego rodzaju nekrologach podawano informację: o dniu pogrzebu 

nastąpią oddzielne zawiadomienia.  

Symptomatyczne dla tego okresu są nekrologi informujące wyłącznie o dniu, w którym 

odbyła się ekshumacja i złożenie zwłok zmarłego na cmentarzu np. Ofiar Wojny w 

Warszawie. Nadawcy zamieszczali w Nowym Kurierze Warszawskim także nekrologi, które 

informowały o tymczasowym pochówku osoby zmarłej np.: prochy po sprowadzeniu złożone 

zostaną tymczasowo w Toruniu; zmarła dnia 17 stycznia w Łodzi, gdzie została tymczasowo 

pochowana; zmarł w Rabce gdzie został czasowo pochowany. Nadawcy informowali także o 

wydarzeniach, które poprzedziły śmierć osoby zmarłej np. raniony w dniu 16 września pod 

Rawą Ruską[…]zmarł we Lwowie dnia 4 listopada 1939r; ranny nad Bzurą, po długich i 

ciężkich cierpieniach zmarł w dn. 20 stycznia 1940r. Zwraca uwagę anons, który zawiadamia 

o śmierci osoby zmarłej krewnych i znajomych zamieszkałych w Bliżynie, Suchedniowie i 

Skarżysku-Kamiennej. Szczególną uwagę zwracają rzadkie nekrologi, będące anonsami o 

śmierci poza granicami ówczesnej Generalnej Guberni, m. in. o śmierci obywatela ziemi 

Nowogródzkiej zmarłego w Archangielskiej Guberni (Z.S.S.R).  

W 1944r ukazał się na łamach gazety ostatni nekrolog zbiorowy zmarłych w okresie 

od dn 5. 9. do 3. 11. 1944 r., którzy pochowani zostali jako uchodźcy z Warszawy na 

cmentarzu tymczasowym w Komorowie. 

Godne podkreślenia, że w Nowym Kurierze Warszawskim nie znajdujemy nekrologów 

kondolencyjnych, które oddają stan typowy dla okresu przed II wojną światową i 

bezpośrednio po niej (związany z dawniejszą tradycją wysyłania listów kondolencyjnych 

spełniających funkcję konsolacyjną). 

 

II. Analiza j ęzykowo-kulturowa badanych nekrologów  

Autorzy nekrologów identyfikowali osobę zmarłą pełnym imieniem i nazwiskiem 

stosując formę hipokorystyczną wobec imion dzieci np.: Marysieńka, Hanusia, Wiesiulek itp. 

Nadawcy w mniejszym stopniu stosowali także zdrobnienia imion osób dorosłych, które 

mogły wskazywać na używanie ich w codziennej komunikacji np.: Józef (Ziutek), Kachna, 

Marychna itp.  

Sposób identyfikacji nekrologów kobiet sprowadzał się do podawania zazwyczaj 

nazwiska rodowego, opatrzonego niekiedy łacińską formułę primo voto (I voto), secundo voto 
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(II voto), która rzadko pojawia się we współczesnych anonsach. W nekrologach żeńskich 

podawano imię, nazwisko rodowe w liczbie mnogiej, imię i nazwisko męża, które kończyło 

się sufiksem dzierżawczym -owa lub -owej np z Molińskich Maria Usakiewiczowa, z 

Marusieńskich Danuty Czesławowej Filipowiczowej. Tego typu konstrukcje składniowe 

należą do archaicznych i nie są stosowane we współczesnych nekrologach zwyczajowych.  

Nazwiska panieńskie były zakończone sufiksem -ówna, (np.: Jadwiga Basia 

Lachówna), który nie występuje we współczesnych nekrologach zwyczajowych. 

Zniesienie w Polsce przed drugą wojną światową publicznego stosowania 

arystokratycznych tytułów nie wpłynęło w sposób znaczący na ich używanie. Fakt ten 

pokazuje część onomastyczna analizowanych nekrologów, w której nadawcy kultywowali 

tradycyjną tytulaturę wskazującą na arystokratyczny rodowód zmarłego. Nadawcy 

nekrologów wymieniali tytuł rodowy w formie pełnej lub skróconej, w wypadku zmarłej 

kobiety z przyimkiem z np. z Hr, Hrabiów, z Br, z Baronów, Baronowa, Książę, Księżna por.: 

Wanda z Hr Lubrańca Dąmbskich Tadeuszowa Tabaczyńska, Maria Felicja z Br. Wolf v. 

Wolsburg Tomaszowa Oksza Oxińska I voto Pajączkowska, Maria Ludwikowa z Baronów 

Krauze Księżna Scipio Della Campo-Lewandowska, Michalina z Jastrzębiec Wyrożembskich 

Księżna Weryżyna Darowska itp. Nadawcy nekrologów zamieszczali także przyimki von, v., 

von der, vel, które również wskazywały na arystokratyczne niemieckie pochodzenie zmarłego 

np.: Jan baron von Thierbach, Józefa von der Rycka. Nadawcy nekrologów zamieszczali 

także informacje o ziemiańskim pochodzeniu osoby zmarłej wskazując na jej szlacheckie 

korzenie np. ziemianin ziemi Płockiej właściciel maj. Bożymin, właściciel Dóbr Skiby ziemi 

Kieleckiej, ziemianin właściciel maj. Szczyty ziemi Radomskiej, ziemianka pow. Nieświeskiego 

itp. 

 Obok części onomastycznej tyczącej zmarłego zamieszczano też informacje o 

rodzicach dziecka np.: ukochana i jedyna córeczka Marii i Tadeusza (z Mogilna), syn Elżbiety 

z hr. Mycielskich i śp. Władysława (NKW, 1940, Nr. 194), córka Franciszka Ksawerego, 

Powstańca z 1863r. i Aliny Walerii z Budnych. W nekrologach osób młodych eksponowano 

informacje o szkołach i uczelniach, z którymi zmarły był związany, a które cieszyły się 

uznaniem społecznym. Młoda osoba określana była jako uczeń, uczennica, wychowanek np: 

uczennica szk. p. Rzeszotarskiej, b. wychowanek gimnazjum im. Szkoły Ziemi Mazowieckiej, b. 

wychowanka gimn. im. C. Plater-Zyberkówny, uczeń klasy 7 Szkoły W. P Heleny 

Chełmońskiej, uczeń 1 klasy Szkoły Powszechnej Nr 53 itp. Nadawcy nekrologów kobiet z 

Nowego Kuriera Warszawskiego zamieszczali ponadto informacje o treści: żona obywatela m. 
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st. Warszawy, żona Profesora Kandydata Nauk Przyrodniczych, wdowa po ś.p Władysławie, 

b. nauczycielka itp. 

 Części onomastycznej analizowanych nekrologów towarzyszą ponadto informacje, 

które charakteryzują osobę zmarłą. Nadawcy owych anonsów w lakonicznych 

sformułowaniach oceniają wartościująco osobę zmarłą np.: ukochana Matka i dobra Polka, 

najlepszy ojciec i mąż o kryształowej duszy i sercu człowieka […], wierny druh prawych i 

szlachetnych, wyjątkowej wartości człowiek. 

Istotnym elementem nekrologu były toponimy, które informują o miejscu: urodzenia, 

pochodzenia, zamieszkania, pracy, śmierci i miejscu pochówku. Osoby zmarłe związane za 

życia z miejscem urodzenia, zamieszkania określano wyrazem obywatel, mieszkaniec np.: 

obywatel m.st. Warszawy, obywatelka Mokotowa, obywatelka Saskiej Kępy, obywatelka 

Ziemska, obywatelka ziemska maj.”Poniaty”, obyw. ziemi Puławskiej i m. Ciechanowa, 

mieszkaniec Grochowa a także Bielańczyk, Puławiak, Kaliszanin itp. Nadawcy ponadto 

informowali o miejscu, z którym zmarły był związany wymieniając jedynie miejscowość np.: 

Stanisław Szulczewski ze Słupowa pow. Szubińskiego. 

Najliczniejszą grupę stanowili zmarli wyznania rzymskokatolickiego, w mniejszym 

stopniu prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego (rzadko islamskiego), o czym informują 

miejsca pochówku. Anonsom osób zmarłych wyznania rzymskokatolickiego towarzyszą 

informacje o treściach: opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach, po 

długich i ciężkich męczarniach, opatrzony Sakramentem Komunii Świętej, po przyjęciu 

Sakramentów św. zmarła, op. Olejami św., po długich i bardzo ciężkich cierpieniach 

znoszonych z największą pokorą i słodyczą. Często nadawcy nekrologów operowali 

podniosłym i ekspresyjnym językiem np.: oddał Bogu swą czystą i szlachetną duszę, oddała 

Bogu czystego ducha. Nadawcy duszę ludzką określali jako: świetlaną, szlachetną, zacną, 

jasną, ofiarną, najczystszą, drogą nam duszę. Nadawcy ogłoszeń o nabożeństwie żałobnym za 

spokój dusz dzieci ponadto używali zdrobnienia typu: za spokój duszyczek. 

W informacji o fakcie zgonu stosowana była rozbudowana metafora końca, (o której 

szerzej zob. A. Engelking 1984) widoczna w wyrażeniach zakończyć z towarzyszącym jej 

określeniem życie (lub jego archaicznym odpowiednikiem żywot) np.: zakończył żywot, 

zakończył swe włośniane (sic! A.C) życie. Metaforyczne ujęcie śmierci w kategorii przejścia 

wyrażane jest określeniem rozstać się np.: rozstał się z tym światem. Określeniem zastępczym 

śmierci zaliczanym do metafor tamtego świata będącym odwołaniem się do religii 

związanych z istnieniem życia po śmierci jest zasnąć np.: zasnął w Bogu, zasnęła snem 

wiecznym. Metaforyczne ujęcie śmierci wiązane było z gasnącą świecą np.: zgasła 
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nieoczekiwanie. Eufemistycznymi określeniami zaliczającymi się do metafor przejścia są 

ponadto czasowniki odejść, opuścić np.: odszedł w Zaświaty, opuściła nas z woli Boga i 

zostawiła w ciężkiej chorobie. W analizowanym materiale zastępczym określeniem śmierci 

ponadto jest metafora zabrać przedwcześnie, która użyta została w następującym wyrażeniu: 

Podobało się Panu zabrać przedwcześnie do Chwały Jego wierną sługę Marii […] . W 

analizowanym materiale godna uwagi jest również bardzo rzadko pojawiająca się metafora 

związana z pochówkiem osoby zmarłej o następującej treści: […] oddanie drogim nam Zwłok 

ziemi, którą ukochała nastąpi dnia […] oraz złożenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku 

nastąpi […] . W badanych nekrologach prasowych nadawcy śmierć dzieci wyrażali w 

sformułowaniach typu: powiększył grono aniołków, zmarła nagle w drugiej wiośnie życia 

nasza jedyna córeczka […]. 

Formuła finalna sprowadza się do wyrażeń, które określają stan emocjonalny autorów 

nekrologów. Konstrukcjom tym towarzyszą także informacje o osobach, do których 

kierowane jest ogłoszenie. Nekrologi kończą się zwykle wyrażeniem z członem 

przymiotnikowym pogrążeni w głębokim smutku. Analogiczne konstrukcje występują w 

następujących wyrażeniach: zrozpaczona, stroskana, zbolała, tragicznie osierocona,, 

pogrążona w ciężkim smutku, pogrążona w cichym smutku itp. Nekrolog prasowy stał się 

dogodną formą zawiadomienia lub zaproszenia na obrządki pogrzebowe. Dlatego niektóre 

formuły końcowe nekrologów zawierają czasowniki zawiadamiać, zapraszać np.: o bolesnym 

tym ciosie, o ciężkiej i bolesnej tej stracie zawiadamiają przyjaciół i znajomych, na smutne te 

obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół, kolegów i wiernych w Chrystusie pogrążeni […]. 

Autorzy anonsów w formule finalnej proszą o modlitwę za zmarłego np.: życzliwych o pacierz 

za Jego duszę proszą. Podobne typy strukturalne nie występują we współczesnych 

nekrologach zwyczajowych.  

Symptomatyczne dla badanego materiału są ogłoszenia o nabożeństwie żałobnym za 

zmarłych organizowanym zgodnie z tradycją przez określoną grupę działaczy np.: Cechu 

Piekarzy m. Warszawy. Z analizowanego materiału wynika, iż zdecydowaną mniejszość 

stanowią nekrologi rocznicowe i podziękowania. Rocznicowe nekrologi z Nowego Kuriera 

Warszawskiego informowały o organizowanych nabożeństwach z różnych okazji np.: urodzin, 

imienin, w wigilię imienin, upłynięcia kolejnej rocznicy śmierci osoby zmarłej. Dodadtowym 

elementem towarzyszącym wyrazowi rocznica jest określenie przymiotnikowe bolesna lub 

przebolesna rocznica śmierci, obok którego nadawcy zwykli przypominać, że zmarły był 

nieodżałowanym, najdroższym mężem i bratem lub niezapomnianym ukochanym Bohaterskim 

synem itp. W badanym materiale odległe rocznice śmierci należą do rzadkości. Nadawcy 
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nekrologów rocznicowych najczęściej zapraszają na nabożeństwo życzliwych pamięci 

Zmarłego. Nekrologi podziękowania zaś redagowane są przez członków rodziny, która 

wyraża najczęściej wdzięczność za np.: okazane współczucie, odprowadzenie na miejsce 

wiecznego spoczynku, oddania ostatniej posługi, wzięcia udziału w pogrzebie zmarłego itp. 

Nadawcy nekrologów, którymi najczęściej byli najbliżsi członkowie rodziny 

wymieniali charakter więzów rodzinnych łączących ich ze zmarłym np.: najdroższy jedynak, 

nasz najtroskliwszy, najlepszy mąż i brat lub mój najukochańszy i najlepszy mąż, nasz 

ukochany ojczulek, drogi syn i brat. Niektóre używane tu określenia stopni pokrewieństwa i 

powinowactwa nie występują już we współczesnej polszczyźnie, bądź już są w niej 

zdecydowanie rzadsze np.; stryj, stryjenka, stryjostwo. Jak wiadomo, stryj został dziś wyparty 

przez określenie wujek, który rozszerzył swoje znaczenie na gruncie współczesnej 

polszczyzny. W badanym materiale nadawcy używają formy podstawowej ciotka, która dziś 

została zastąpiona formą ciocia. Myślę, że ciotka w odczuciu autorów współczesnych 

nekrologów zwyczajowych ma charakter deprecjonujący, dlatego nie jest powszechnie 

stosowana. W nazewnictwie familijnym analizowanych nekrologów występuje także kuzyn, 

kuzynka i kuzynowie. W nekrologach z Nowego Kuriera Warszawskiego i we współczesnej 

polszczyźnie obserwuje się proces zastępowania bardziej szczegółowych określeń 

pokrewieństw formą kuzyn. Związane jest to z coraz bardziej rozluźniającymi się więzami 

rodzinnymi, gdzie kuzyn oznacza „każdego krewnego lub powinowatego dalszego stopnia” 

[Szymczak 1966:190]. Więzy rodzinne, które łączyły nadawców nekrologów ze zmarłym 

określano ponadto formami: krewni, kuzynowie, braterstwo, wnuczęta, dziadkowie, wujostwo, 

szwagrostwo, rodzina, rodzeństwo cioteczne, dalsze rodzeństwo, dalsza rodzina, pozostali 

najbliżsi (raz nawet: synowice, które oznaczają ‘bratanice’). Autorami nekrologów 

prywatnych były także osoby niespokrewnione ze zmarłym, ale będące za życia w bliskich z 

nim relacjach lub zaliczające się do rodziny np.: narzeczona, opiekun, wychowanica, 

wychowawczyni, lokatorka, przyjaciel Zygmunt, przyjaciele artyści, znajomi, koleżeństwo, 

najbliżsi jej sercu, grono przyjaciół i kolegów. Nadawcy nekrologów z Nowego Kuriera 

Warszawskiego zapraszając na nabożeństwo żałobne bardzo rzadko podpisywali się z imienia 

i nazwiska. W jednym z analizowanych nekrologów nadawcy podpisali się nazwiskiem np.: 

Barańskie [sic! A. C] i Kokoszczyńscy, w drugim zaś stosując dziś już archaiczną konstrukcję, 

w której imię kobiety zostało zastąpione imieniem jej męża np.: Ludwikowa Jaszczołtowa. 

Nadawcy współczesnych nekrologów zwyczajowych w części finalnej zwykli podpisywać się 

wyłącznie imieniem, które pozbawia szerszego grona odbiorców bliższych danych o autorze. 
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Przyjęty we współczesnej nekrologii zwyczaj podpisu imiennego nadaje nadawcom 

anonimowy charakter szczególnie wobec osób niezwiązanych ze zmarłym. 

 Nadawcy ponadto oddają zmarłemu hołd za pomocą formuł końcowych: Cześć Jej 

świetlanej duszy, Cześć Jej świetlanej pamięci, które są zdecydowanie częstsze niż w 

nekrologach okresów późniejszych.  

Na łamach Nowego Kuriera Warszawskiego ukazywały się ogłoszenia o śmierci, które dziś 

ukazują realia ówczesnej rzeczywistości. Wydarzenia tamtego czasu znalazły wyraz w licznie 

zamieszczanych ogłoszeniach o zaginionych bez wieści oraz listach osób spoczywających w 

tymczasowych zbiorowych mogiłach na skwerach, podwórkach i ulicach okupowanej 

Warszawy.1  

Znamienne dla tamtego czasu były informacje o pochówkach w miejscach, w których 

nastąpiła śmierć zazwyczaj z brakiem podania dokładnej lokalizacji spoczywającego w 

mogile ciała.Symptomatyczne dla tamtego czasu są również zamieszczane przez nadawców 

informacje o wydarzeniach, które poprzedziły śmierć osoby zmarłej. W niektórych 

nekrologach czas śmierci zmarłego nie był przez nadawców dokładnie określany. W 

niektórych ogłoszeniach brak jest również danych o obrządkach pogrzebowych zmarłego, 

które stanowią istotną część funkcji informacyjnej nekrologu. Śmierć w badanym materiale 

ujmowana jest za pomocą ekspresyjnego i podniosłego języka, którego formy (jak się zdaje) 

dziś nie są powszechnie używane. Proces przemian dotyczący nazewnictwa familijnego, który 

zaszedł na gruncie współczesnej polszczyzny świadczy o większej swobodzie w relacjach 

rodzinnych. 

Nekrologi zamieszczone na łamach Nowego Kuriera Warszawskiego są cennym 

źródłem informacji o historii Polski. 

 

W formie aneksu do mojej wypowiedzi zamieszczam wybrane nekrologi 

zamieszczone na łamach Nowego Kuriera Warszawskiego, 21 list ofiar zabitych na ulicach 

Warszawy, a także ogłoszenia o zaginionych. 

 

1. (NKW Nr. 11, 1939r) Ś†P Stanisław Łodzia Kurnatowski Student Akademii 

Stomatologicznej., Ułan Brygady Maz., poległ na polu walki w Międzylesiu 16 

września 1939r., przeżywszy 27 lat. Pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach 

16 października 1939r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 26.10.39r o godz. 10 w 

                                                
1 Zob. aneks Nowy Kurier Warszawski 1945r Nr. 2 
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górnym kościele św./ Aleksandra, o czym z najcięższym bólem rodzinę i wszystkich 

życzliwych zawiadamiają MATKA, SIOSTRA i SZWAGIER 

2.  (NKW Nr. 16, 1939r) Za spokój duszy Ś†P JANUSZA STRACHALSKIEGO kaprala 

rezerwy Wojsk Polskich poległego śmiercią żołnierza dn. 16 września 1939r., 

odbędzie się nabożeństwo dnia 20 stycznia o godz. 9 rano w kościele św. Aleksandra, 

o czym zawiadamiają RODZICE, NARZECZONA, BRAT I SIOSTRA 

3. (NKW, NR. 20, 1939r.) Ś†P JERZY LEWACKI nasz długoletni współpracownik, 

kapral 11 D.A.K., ranny nad Bzurą, po długich cierpieniach, zmarł w dn. 20 stycznia 

1940r. Postać Zmarłego na zawsze zachowamy w pamięci jako oddanego pracownika 

i dobrego kolegę. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy szpit. Dz. Jezus dn. 25 

stycznia o godz. 10 rano, po czym eksportacja zwłok na cmentarz wojskowy. 

Zawiadamiają ZARZAD, PRACOWNICY i KOLEDZY F-my H. Makowski 

4. ( NKW, Nr.29, 1939r) Ś†P ZYGMUNT TRZEPAŁKO absolwent Szkoły Głównej 

Handlowej porucznik rezerwy 3 Batalionu Broni Pancernej raniony w dniu 16 

września pod Rawą Ruską, opatrzony św. Sakramentami, zmarł we Lwowie dnia 4 

listopada 1939r w wieku lat 27. Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie 

się w górnym kościele Zbawiciela w Warszawie dnia 8 lutego 1949r t.j. w czwartek o 

godz. 10 min 30 rano, o czym zawiadamiają kolegów i życzliwych zrozpaczeni 

RODZICE, BRAT, STRYJ I PRZYJACIELE 

5. (NKW NR. 45, 1939r) Ś†P STEFAN STAWORZYŃSKI Obywatel m.st. Warszawy, 

Mistrz cechu tapicerskiego, kupiec, ochotnik W.P w roku 1920. Członek Straży 

Obywatelskiej w 1915 i 1939r. zginął na posterunku dn. 26 września 1939r., 

przeżywszy lat 51. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy św. Karola 

Boromeusza na Powązkach dn. 6 stycznia (sobota) o godz. 10 r., poczem nastąpi 

wyprowadzenie drogich nam prochów do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają 

pogrążeni w nieutulonym żalu Żona, córka, syn, synowa, zięć, wnuczęta, bracia, 

bratowa i rodzina 

6. Ś†P (NKW, 1939, Nr 54) 

STANISŁAW IGNACZAK (NKW, 1939, Nr 54) 

 Kierownik Oddziału Sprzedaży w Warszawie 

 poległ dn. 17 września 1939r. Nabożeństwo i pogrzeb odbędzie się w dniu 13 b. m. t.j. 

w środę o godz. 11 rano z kościoła na Powązkach do grobu rodzinnego, o czym 

zawiadamiają przyjaciół i życzliwych  
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 Dyrekcja i Personel Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych K. Scheiblera i L. 

Grohmana Sp. Akc. w Łodzi 

7. Ś†P (NKW, 1939, Nr. 55) 

            Wiktoria z Gottowtów 

 I voto Nowaczyńska 

 II voto Konopczyńska 

 opatrzona św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 12 grudnia 

1939r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Karola Boromeusza (na 

Powązkach) w czwartek dnia 14 bm. o godz. 11-ej rano, po czym nastąpi 

wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. Na smutne te 

obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i życzliwych, pogrążeni w głębokim smutku: 

 siostra, córka, zięć i wnuk 

 

8. (NKW Nr. 25, 1940) Ś+P Jan Arved Ratyński por. 6 p.p Leg. Im. Józefa Piłsudskiego, 

Weleta poległ za Ojczyznę dnia 9 września 1939r pod Ostrowią Mazowiecką i tam 

pochowany został wraz ze swymi 10 żołnierzami. Nabożeństwo żałobne za spokój 

jego duszy i poległych z nim nieznanych żołnierzy odbędzie się w kościele św. 

Michała przy Al. Puławskiej w Mokotowie dnia 5 lutego o godz. 9-ej Żona, Matka, 

Rodzina  

9.  (NKW Nr. 32, 1940)Ś+P Józef Skibiński Kapitan, obserwator,Dowódca 33 eskadry, 

zginął śmiercią Lotnika w 38 roku życia w dniu 9 września 1939r we wsi 

Wojcieszków koło Radzymina i tamże został pochowany. Odzanczony Krzyżem 

Walecznych, Krzyżem Zasługi i innymi. Rodzice, żona z synkiem, siostry i nieobecny 

brat 

 

10. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 4) 

               Stefan Staworzyński 

 Obywatel. m. st. Warszawy, Mistrz cechu tapicerskiego, Kupiec, Ochotnik W. P. w 

roku 1920, Członek Straży Obywatelskiej w 1915 i 1939r. zginął na posterunku dn. 26 

września 1939r., przeżywszy lat 51. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy św. 

Karola Boromeusza na Powązkach dn. 6 stycznia (sobota) o godz.10 r., poczem (sic! 

A. C) nastąpi wyprowadzenie drogich nam prochów do grobu rodzinnego, o czym 

zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu Żona, córka, syn, synowa, zięć, 

wnuczęta, bracia, bratowe i rodzina 
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11. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 6) 

 Marian Królikiewicz 

 Inż. architekt w Min. Poczt i Telegr., zginął śmiercią tragiczną 28 września 1939r. 

 Pogrzeb odbył się 29 grudnia 1939r. O tej ciężkiej stracie zawiadamiają 

 żona, córki, bracia, zięciowie i rodzina 

12. ZA SPOKÓJ DUSZ (NKW, 1940, Nr. 12) 

 Ś†P SERWACEGO JANA  

 KLIMONTOWICZA  

 kpt. W. P ur. 13. V. 1905 r.  

 poległego śmiercią żołnierza we wrześniu 1939r.  

 oraz ojca Jego  

 Ś†P HENRYKA  

 w 26 rocznicę zgonu  

odbędzie się dnia 18 stycznia o godz. 10 w kościele św. Krzyża nabożeństwo żałobne 

przed wielkim ołtarzem, o którym krewnych i przyjaciół zawiadamia pogrążona w 

żałobie SIOSTRA 

13. PODOBAŁO SIĘ PANU (NKW, 1940r., Nr. 13) 

zabrać przedwcześnie do Chwały Jego wierną sługę Marii, najukochańszą nasza żonę i 

matkę Ś†P  

z WITOD-ALEXANDROWICZÓW 

 HELENĘ WALKOWSKĄ  

18 sierpnia 1894 † 14 stycznia 1940  

Oddanie drogim nam Zwłok ziemi, którą ukochała, nastąpi dnia 17 stycznia 1940r. o 

godz. 10 przed poł. z domu żałoby w Ząbkach na miejscowy cmentarz.  

OSIEROCENI MĄŻ, CÓRKA I SYNOWIE 

14. Za spokój duszy 

 Ś†P (NKW, 1940, Nr. 16) 

 Janusza Strachalskiego 

 kaprala rezerwy Wojsk Polskich 

poległego śmiercią żołnierza dn. 16 września 1939r., odbędzie się nabożeństwo dnia 

20 stycznia o godz. 9 rano w kościele św. Aleksandra, o czym zawiadamiają  

RODZICE, NARZECZONA, BRAT i SIOSTRY 

15. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 19) 

 Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
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 Poeta 

 Honorowy Członek Polskiej Akademii Literatury zmarł dn. 18. I. 1940r. w Szpitalu 

Dz. Jezus. Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się w czwartek dn. 25 

stycznia o godz. 11 rano w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach. Po czym 

nastąpi złożenie zwłoko do katakumb. Do czasu przewiezienia zwłok na Powązki ciało 

spoczywa w kaplicy pogrzebowej przy. ul. Chałubińskiego o czym zawiadamia 

przyjaciół Kuzyn 

16. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 19) 

 KONRAD  

 ŁADA-KOWALEWSKI 

 emeryt Min. Przem. i Handlu 

zmarł w Postoliskach gm. Tłuszcz dn. 13 stycznia 1940r., pochowany na miejscowym 

cmentarzu. ŻONA I BRAT 

17. Za duszę  

 Ś†P (NKW, 1940, Nr. 21) 

 MAMERTA STANKIEWICZA 

 kapitana M/S „ Piłsudski”, który zginął dnia 26 listopada 1939 odbędzie się msza 

żałobna w kościele pp. Wizytek we wtorek dn. 30 b.m. o g. 9 rano, o czym 

zawiadamiają żona, córki, syn, siostra, siostrzenica i rodzina 

Ś†P (NKW, 1940, Nr. 27) 

 JERZY BOŃCZA SKARŻYŃSKI TABORCZYK 

 b. właściciel majątku Włóki ziemi Płockiej 

 opatrzony św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 29 

stycznia 1940r., przeżywszy lat 47. 

  Pogrzeb odbył się dnia 1 lutego br. w czwartek o godz. 1-ej po poł. na 

cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym. O czym zawiadamiają krewnych, przyjaciół, 

kolegów i znajomych pogrążeni w głębokim smutku MATKA, ŻONA, SIOSTRA i 

RODZINA  

 Nabożeństwo żałobne w kościele Św. Aleksandra odbędzie się dnia 19 lutego br. w 

poniedziałek, o godz. 10 rano. 

18. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 29) 

 Zygmunt Trzepałko 

 absolwent Szkoły Głównej Handlowej 

 pporucznik rezerwy 3 Batalionu Broni Pancernej,  
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 raniony w dniu 16 września pod Rawą Ruską, opatrzony św. Sakramentami, zmarł we 

Lwowie dnia 4 listopada 1939r., w wieku lat 27. 

Nabożeństwo żałobne za spokój jego Duszy odbędzie się w górnym kościele 

Zbawiciela w Warszawie dnia 8 lutego 1940 roku, t.j. w czwartek o godz. 10 min. 30 

rano, o czym zawiadamiają kolegów i życzliwych zrozpaczeni  

RODZICE, BRAT, STRYJ i PRZYJACIEL 

19. (NKW Nr. 25, 1940) Ś+P Jan Arved Ratyński por. 6 p.p Leg. Im. Józefa Piłsudskiego, 

Weleta poległ za Ojczyznę dnia 9 września 1939r pod Ostrowią Mazowiecką i tam 

pochowany został wraz ze swymi 10 żołnierzami. Nabożeństwo żałobne za spokój 

jego duszy i poległych z nim nieznanych żołnierzy odbędzie się w kościele św. 

Michała przy Al. Puławskiej w Mokotowie dnia 5 lutego o godz. 9-ej Żona, Matka, 

Rodzina  

20. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 32) 

 Józef Skibiński 

 Kapitan obserwator, Dowódca 55 eskadry. Odznaczony Krzyżem Walecznych, 

Krzyżem Zasługi i innymi 

 zginął śmiercią Lotnika w 38 roku życia, w dniu 9 września 1939r. we wsi 

Wojcieszków, koło Radzymina i tamże został pochowany. 

 Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w kościele św. Krzyża, w 

dniu 10 lutego o godz. 9.30 przed Wielkim Ołtarzem. o czym zawiadamiają krewnych 

i przyjaciół ciężko strapieni 

 RODZICE, ŻONA Z SYNKIEM, SIOSTRY I NIEOBECNY BRAT 

21. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 36) 

 Władysław de Verbno-Słonczyński 

 ur. 25.5.1863r. w maj. rodzin. Przyłęk-Jagodne, z. siedleckiej, zasnął w Panu nagle 

1.2.1940r. w Soplicowie-Otwocku i tamże chwilowo pochowany został, o czym 

zawiadamiają rodzinę, przyjaciół i znajomych, z prośbą o modlitwę, zrozpaczone 

ŻONA i CÓRKA 

22. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 39) 

 z Łabędzkich Aurelia Sas Nowosielska 

 właś. maj. Pokrzywnica 

 opatrzona św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 14 lutego 

1940 roku, przeżywszy lat 70. 
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  Nabożeństwo odbędzie się w dolnym kościele Zbawiciela w sobotę dnia 17 

bm. o godzinie 8-ej rano. Złożenie zwłok do grobu rodzinnego w Szewnie 

(Świętokrzyskie) odbędzie się w poniedziałek dnia 19 bm., o czym zawiadamiają 

pogrążeni w głębokim smutku CÓRKI, ZIĘĆ, WNUCZKI i WNUKOWIE 

23. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 40) 

 MARIA FELICJA z BR. WOLF v. WOLSBURG 

 Tomaszowa Oksza Oxsińska 

 I voto PAJĄCZKOWSKA 

 Dziecko Marii 

 opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 7 lutego 1940 roku, przeżywszy lat 73. 

  Nabożeństwo żałobne odbyło się w górnym kościele św. Karola Boromeusza 

na Powązkach dnia 12 bm. w poniedziałek o godzinie 10-ej rano i złożenie zwłok na 

cmentarzu Powązkowskim w grobie rodzinnym, o czym zawiadamiają krewnych, 

przyjaciół i znajomych, pogrążeni w głębokim smutku MAŻ, SIOSTRZENICE i 

RODZINA 

24. Dnia 29 lutego, jako w 41 rocznicę urodzin (NKW, Nr. 49, 1940) 

 Ś†P 

 Stanisława Stępnia  

 mieszkańca Grochowa, zmarłego tragicznie w dniu 15 września 1939r.   

odprawiona zostanie o godz. 8 rano Msza św. żałobna w górnym kościele św. Krzyża 

przed wielkim ołtarzem. 

 O czym zawiadamia życzliwych pamięci Zmarłego pogrążona w nieutulonym 

smutku Żona  

25. (NKW, 1940, Nr. 51) 

 W dniu 2 bm., t.j w sobotę, jako w dniu Imienin najdroższej Matki  

 Ś†P  

 Heleny Wacławowej Ścibor Kotkowskiej 

odbędzie się o godz. 10 rano Msza św. w kościele św. Józefa (pokarmelickim na Krak. 

Przedm.) przed Wielkim Ołtarzem, o czym zawiadamia SYN 

26. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 51) 

 Stanisław Dłuski 

 Kapitan Wielkiej Żeglugi, b. Dyrektor Oddziału b. Morskiego Państwowego Instytutu 

Meteorologicznego w Gdyni, b. Profesor b. Szkoły Morskiej w Gdyni 
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 zasnął w Bogu dnia 27 lutego 1940 roku w Warszawie, przeżywszy lat 59. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Michała w Mokotowie, w sobotę, 

dnia 2 marca o godzinie 10-ej rano, po czym nastąpi przewiezienie zwłok 

samochodem na cmentarz parafialny w Służewie, o czym zawiadamiają krewnych, 

przyjaciół, kolegów i życzliwych pamięci Zmarłego, pogrążone w głębokim smutku 

ŻONA i PASIERBICA 

27.  (NKW Nr. 55, 1940r) Dnia 4 marca 1940r., po krótkich cierpieniach zmarł Ś†P  z 

Rabcewiczów ZOFIA ALEKSANDROWA LESZCZYŃSKA wdowa po naczelnym 

dyrektorze Linii Żeglugowych Gdynia-Ameryka, przeżywszy lat 39. Nabożeństwo 

żałobne odbędzie się w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w czwartek, 

dnia 7 marca o godz. 11-ej, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz 

miejscowy do grobu rodzinnego. O strasznym tym ciosie zawiadamiają w nieutulonym 

żalu DZIECI, MATKA, RODZEŃSTWO I RODZINA 

28. (NKW, 1940, Nr. 60) 

Dnia 13 bm, w kościele św. Teresy przy ul. Tamka, o godz. 9 rano, odbędzie się 

nabożeństwo żałobne za duszę tragicznie zmarłej 28 września 1939r., ukochanej 

naszej córeczki i siostrzyczki  

Ś†P 13-letniej Krysiuni Małeckiej  

ucz. 6 kl. Szk. Powsz. i Konserwatorium Muzycznego. 

Na którą to Mszę św. zapraszają krewnych, przyjaciół, koleżanki i znajomych  

STROSKANI RODZICE I SIOSTRA 

29. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 62) 

 Zbigniew Olechowski 

 student IV kursu prawa, poległ w Zapolicach nad Wartą w dniu 5 września 1939r. i 

tamże został pochowany w ogólnym grobie żołnierskim.  

 Nabożeństwo żałobne za Jego duszę odprawione będzie w dniu Jego imienin, 16 

marca o godz. 8 rano w kościele Akademickim Św. Anny na Krak. Przedmieściu, o 

czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku RODZICE, SIOSTRA, BRAT i 

RODZINA 

30. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 64) 

 ALICJA ROBERTA AUGUSTYNA Piotuch-Kublicka 

 uczennica liceum francuskiego, ukochana córka Denise z Maresę i Piotra Piotuch-

Kublickiego przeżywszy lat 18. 
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 zmarła dnia 17 stycznia w Łodzi, gdzie została tymczasowo pochowaną. – 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 18 marca o godz. 10.30 rano w 

kościele Zbawiciela przy Wielkim Ołtarzu. O tej strasznej stracie zawiadamiają 

przyjaciół i znajomych RODZICE, BRAT i SIOSTRZYCZKA 

31. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 64) 

 JAN SAWICKI 

 em. pierwszy Najwyższego Trybunału Administracyjnego, ur. w Brzeżanach w roku 

1859, opatrzony św. Sakramentami, po krótkich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu 

dnia 15 marca 1940 roku. 

  Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Karola Boromeusza na 

Powązkach we wtorek, dnia 19 bm. o godzinie 10-ej, po którym nastąpi 

wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy do katakumb, o czym zawiadamiają 

pogrążeni w głębokim smutku SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI i RODZINA 

32. (NKW, 1940, Nr. 65) 

 Za spokój drogich nam dusz rodziców 

 Ś†P Józefa i Emilii Paczyńskich Majdeckich  

  oraz rodzeństwa 

 Ś†P Kazimiery i Lucjana Majdeckich 

odprawione zostanie nabożeństwo żałobne w kościele Zbawiciela przed Wielkim 

Ołtarzem dnia 19. III. 1940r. o godz. 8-ej rano. Na które zapraszają krewnych i 

znajomych synowie i bracia  

33. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 75) 

 JUSTYN JAROSZ 

 Długoletni ogrodnik Ks. Radziwiłła 

opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 28 marca 

1940 roku, przeżywszy lat 74. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele w 

Wilanowie, w sobotę, dnia 30 bm., po którym zwłoki złożone zostały na cmentarzu 

miejscowym, o czym zawiadamiają PRZYJACIELE 

34. Dnia 6 października 1939 roku zmarła nasza Jedyna i Najdroższa 

 Ś†P (NKW, 1940, Nr. 79) 

 Zosia Jurewiczówna  

 B. wychowanka Gimn. im. C. Plater-Zyberkówny, studentka medycyny, ostatnio 

sanitariuszka Szpitala Ujazdowskiego, przeżywszy lat 19 i pochowana została na 

cmentarzu Powązkowskim. 



 17

 Nabożeństwo żałobne za spokój Jej jasnej duszy odbędzie się dnia 6 kwietnia t. j. w 

sobotę o godz. 10 rano w kościele św. Aleksandra przed Wielkim Ołtarzem, na które 

zapraszają zrozpaczeni RODZICE i BRAT 

35. Ś†P (NKW, 1940, Nr.81) 

 MIECZYSŁAW MAY 

 KAPITAN 

 zmarł w Warszawie we wrześniu 1939r.  

 Przyjaciół naszych zawiadamiam i zapraszam na Mszę św. w kaplicy na Saskiej Kępie 

dn. 11 kwietnia o godz. 8-ej rano.   ŻONA 

36. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 81) 

 Janusz Kolbiński 

 Jedyny i ukochany syn Stefana i Marii, zmarł w Zapolicach nad Wartą w dniu 5 

września 1939 roku, przeżywszy lat 26 i tam został pochowany. Nabożeństwo za 

spokój Jego świetlanej duszy odbędzie się w dniu 8-ego kwietnia o godz. 10-ej rano w 

kościele Zbawiciela przed Wielkim Ołtarzem, o czym zawiadamiają życzliwych Jego 

pamięci pogrążeni w nieutulonym żalu  RODZICE i SIOSTRA 

37. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 87) 

 Piotr Rosner 

 Student V Kursu Medycyny U. J. P., zmarł 12 września 1939r. w Otrębusach pod 

Warszawą, przeżywszy lat 26. 

  Przeniesiony został dnia 5 kwietnia 1940r. do grobu rodzinnego na cmentarzu 

ewang-augsb. przy ul. Młynarskiej, o czym zawiadamiają w głębokim żalu  

    MATKA, SIOSTRA, BRAT i RODZINA 

38. W środę, 24 bm. w dniu Imienin (NKW, 1940, Nr. 94) 

 Ś†P 

 JERZEGO LUTOSTAŃSKIEGO 

 ur. 11 stycznia 1919r, w Nieborzynie, zmarłego 19 września 1939r. w Puszczy 

Kampinoskiej, odbędzie się Msza św. za spokój Jego duszy o godz. 9-ej, w kościele 

św. Aleksandra przed ołtarzem św. Józefa, o czym zawiadamiają prosząc o modlitwę, 

w głębokim smutku pogrążeni  MATKA i RODZEŃSTWO 

39. (NKW, 1940, Nr. 101) 

W środę dnia I.V. r.b. o godz. 7.30, odbędzie się Msza żałobna za spokój dusz  

     Ś†P 

    Marii i Feliksa 
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    małż. Trzcińskich  

   w kościele Sióstr Kanoniczek- Pl. Teatralny, o czym zawiadamia 

        CÓRKA 

40. (NKW, 1940, Nr. 87) 

 Za spokój duszy  

  Ś†P 

 Józefa (Ziutka)Emlera 

 zmarłego dnia 24 lutego 1940r. w Sanatorium w Świdrze, odbędzie się dn. 16 kwietnia 

(wtorek) o godz. 9 Msza św. w kościele św. Klemensa, przy ul. Karolkowej, o czym 

zawiadamiają krewnych życzliwych pamięci zmarłego  

 Rodzice, siostra, brat, bratowa i bratanice 

41. (NKW, 1940, Nr. 104) 

Zgodnie z tradycją w dniu 5 maja br. odbędzie się w kościele P.P. Kanoniczek (Plac 

Teatralny) o g. 11 przed poł. 

 NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 

ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW CECHU PIEKARZY  

   M. WARSZAWY. 

o czym zawiadamia  

     CECH PIEKARZY M. WARSZAWY 

42. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 95) 

 Kazimierz Oyrzyński 

 MAJOR DYPL. 

 zmarł w Młocinach dnia 21 września 1939 roku, przeżywszy lat 39. Nabożeństwo 

żałobne odbędzie się w kościele Św. Karola Boromeusza na Powązkach w środę dnia 

24 kwietnia 1940 roku o godzinie 10 rano, po czym nastąpi złożenie zwłok do grobu 

rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu  

  OJCIEC, SIOSTRY, W NIEOBECNOŚCI BRACI i RODZINA 

43. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 104) 

 Michał-Marian  

 Klimkiewicz 

 INŻYNIER ARCHITEKT 

 zakończył życie dnia 12 września 1939r. w Radzeniu Podl., przeżywszy lat 31. 

Ekshumacja zwłok i pogrzeb na cmentarzu miejscowym odbył się w dniu 1 maja r. b. 
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  Dnia 23 maja r.b. o godz. 9 rano odbędzie się w kościele św. Zbawiciela 

nabożeństwo żałobne, o czym zawiadamiają i na które zapraszają krewnych, 

przyjaciół i znajomych 

  SIOSTRA, BRACIA, BRATOWE, SZWAGIER, BRATANICE, 

BRATANKOWIE i RODZINA 

44. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 105) 

ZOFIA z RACIĘCKICH  

Władysławowa Barcikowska 

DZIECKO MARII, 

po długich i bardzo ciężkich cierpieniach, znoszonych z największą pokorą i słodyczą,  

opatrzona św. Sakramentami, oddała swą jasną duszę Bogu dnia 5 maja 1940 roku,  

przeżywszy lat 69. Nabożeństwo żałobne w kościele św. Karola Boromeusza na 

Powązkach 

odbędzie się dnia 8 bm., w środę o godzinie 11 rano, wyprowadzenie zwłok zaraz po 

skończonym nabożeństwie na cmentarz Powązkowski do grobu rodzinnego, o czym  

zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

  CÓRKI, ZIĘĆ, WNUCZKI i WNUKOWIE 

 Eksportacja zwłok z domu przy ul. Emilii Plater Nr 8 do kościoła nastąpi dnia 6, w 

poniedziałek, o godz. 5 po południu. 

45. (NKW, 1940, Nr. 107) 

 W dniu 9 maja 1940r. jako w dziewiąty dzień zgonu naszej Matki 

Ś†P 

 Marii Stalskiej 

odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy w cerkwi prawosławnej św. 

Jana na woli o godz. 10 –ej rano, na które wszystkich przyjaciół Zoraz znajomych 

zaprasza     RODZINA 

46. (NKW, 1940, Nr. 107) 

Dnia 10 maja o godz. 8.30 w kościele św. Michała na Mokotowie, odbędzie się 

nabożeństwo żałobne za duszę 

 Ś†P 

Henryka Blocha  

na które zaprasza rodzinę, przyjaciół i znajomych córka 

47. (NKW, 1940, Nr. 151) 

 Dnia 26 czerwca 1940r. odbyła się ekshumacja zwłok 
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   Ś†P 

  Stefana Kowalewskiego 

urodzonego 1 września 1907r. zmarłego 27 grudnia 1939r. w Wawrze. Zwłoki zostały 

złożone na cmentarzu Ofiar Wojny w Warszawie, o czym zawiadamia życzliwych 

pamięci Zmarłego. ŻONA I CÓRKA 

48. Ś†P (NKW, 1940, Nr. 110) 

 Lucjan Matuszewski 

 Lekarz Weterynarii 

 po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Grodnie w dniu 17 marca 1940 r. i tamże 

pochowany został. – Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy Dzieciątka Jezus 

przy ul. Moniuszki, we wtorek dnia 14 maja br. o godz. 10.30., o czym zawiadamia 

RODZINA 

49. (NKW. 1940, Nr. 127) 

 Dnia 4 czerwca, jako w ósmą rocznicę śmierci  

   Ś†P 

  ADAMA JASZCZOŁTA 

 za dusze Jego oraz Syna Jego 

   Ś†P 

  LUDWIKA JASZCZOŁTA 

zmarłego w dniu 20 lutego 1940r. zostanie odprawiona w kościele Zbawiciela w 

kaplicy Matki Boskiej o godz. 9.30 rano Msza święta, o czym zawiadamia życzliwych 

pamięci Zmarłych  

       LUDWIKOWA JASZCZOŁTOWA 

50. (NKW, 1940, Nr. 148) 

Dnia 25 czerwca 1940r. odbędzie się ekshumacja i przewiezienie do grobu rodzinnego 

na Powązkach zwłok zmarłych w dniu 27 grudnia 1939r. w Wawrze 

Ś†P Józefa Przedlackiego  

ur. w roku 1876 ·3 marca. Pracownika Elektrowni Miejskiej: najlepszego ojca i męża o 

kryształowej duszy i sercu człowieka, oraz  

Ś†P Sławka Przedlackiego  

ur. w roku 1919 7 listopada. Absolwenta Gimn. Górskiego, studenta IV-go roku 

Politechniki Warszawskiej, najukochańszego syna, brata i wiernego druha prawych i 

szlachetnych. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Karola Boromeusza 

na Powązkach dni9a 27 bm. t.j. w czwartek o godz. 10 i pół rano. po czym nastąpi 
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wyprowadzenie do grobu rodzinnego. Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, 

przyjaciół, kolegów i życzliwych pogrążeni w ciężkim bólu  Żona , Matka, Syn, Brat, 

Wychowaniec i Rodzina  

51. (NKW, 1940, Nr. 283) 

W dn. 4 grudnia rb. o godz. 10-ej zostanie odprawione w Przytulisku, Wilcza 7, 

nabożeństwo żałobne za dusze  

Ś†P ZOFII Z TRECHCIŃSKICH 

PERKOWSKIEJ 

i Ś†P MARII z PERKOWSKICH  

 RAUCHOWEJ 

o czym zawiadamiają życzliwych  

  NAJBLIŻSZA RODZINA 

52. Ś†P (NKW, 1941, Nr. 7) 

Stanisław Korwin-Czarnomski 

Syn śp. Zdzisława i Laury z Grafowskich 

właściciel majątku Libiszów Zawielicze, absolwent S.G.H 

zmarł na Grochowie dn. 15 września 1939 roku przeżywszy lat dwadzieścia pięć. 

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w środę dnia 12-go czerwca 

1940 roku o godz. 10-ej rano w kościele św. Krzyża w kaplicy Matki Boskiej, o czym 

zawiadamiają krewnych, kolegów, przyjaciół i znajomych, pogrążeni w głębokim 

smutku    MATKA, BRAT i STRYJ 

53. Ś†P (NKW, 1941, Nr. 12) 

 Tadeusz Roman Pisarski 

 major Saperów b. Wojsk Polskich, legionista, Kawaler wielu odznaczeń 

zasnął w Bogu w 42 roku życia dnia 24 grudnia 1940 r. w Szlezwigu, po długich i 

ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami. Nabożeństwo żałobne za spokój 

Jego świetlanej duszy odbędzie dnia 16 stycznia 1941 roku o godz. 10-ejrano w 

kościele Św. Krzyża przed Wielkim Ołtarzem, o czym zawiadamiają krewnych, 

kolegów i życzliwych pamięci Zmarłego, pogrążona w ciężkim smutku     ŻONA  

Pogrzeb odbędzie się po sprowadzeniu Prochów o czym nastąpi osobne 

zawiadomienie. 

54. Ś†P 

 Tadeusz Pankiewicz (NKW, 1941,Nr. 12) 

 urzędnik b. Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Warszawie 
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zmarł po długich i ciężkich cierpieniach dnia 10 stycznia 1941r. w Zakopanem, 

przeżywszy lat 33 i tam został pochowany. Msza św. za spokój Jego duszy będzie 

odprawiona dnia 18 bm. o godz. 9. 30 rano w kościele św. Krzyża przed Wielkim 

Ołtarzem, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku  ŻONA I RODZINA  

55. (NKW, 1941, Nr. 31) 

Dnia 8 lutego b.r odbędzie się w kościele św. Jozafata na wojskowych Powązkach o 

godz. 11-ej rano nabożeństwo żałobne za duszę 

Ś†P 

generała b. Wojsk Polskich 

BOLESŁAWA ROJI 

zmarłego w dniu 27.V. 1940r. Po nabożeństwie nastąpi wyprowadzenie do grobu na 

Cmentarzu Wojskowym – o czym zawiadamia Przyjaciół i znajomych  

         Rodzina 

56. (NKW, 1941, Nr. 31) 

Ś†P 

EUGENIA FELIKSA 

z KOŚCIESZA PUDŁOWSKICH  

ŁAZAREWICZOWA 

córka Franciszka Ksawerego, Powstańca z 1863r. i Aliny Walerii z Budnych, 

obywatelka Ziemska, Żona Profesora, Kandydata Nauk Przyrodniczych, ukochana 

Matka i dobra Polka, 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Panu w maj. 

Skiby dnia 5 sierpnia 1940 roku, przeżywszy lat 62. 

Ś†P 

Witold Kościesza Pudłowski 

syn Franciszka Ksawerego, Powstańca z 1863r. i Aliny Walerii z Budnych, Inżynier 

Budowniczy, Właściciel Dóbr Skiby, ziemi Kieleckiej, Członek Związku Ziemian, 

Prezes Kółek Rolniczych, Członek W.T.W., 

po długich i ciężkich męczarniach, zakończył życie dnia 8 lutego 1940 roku w 

Kielcach, przeżywszy lat 77. Nabożeństwo żałobne w kościele św. Karola 

Boromeusza na Powązkach odbędzie się w sobotę dnia 8-go bm. 1941 roku o godzinie 

11 rano, po czym nastąpi wyprowadzenie drogich nam Zwłok na cmentarz miejscowy 

do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, 

pozostali w nieutulonym żalu  
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 SYN. MĄŻ, SIOSTRA, BRATANICE, SISOTRZEŃCY, BRATANEK, 

SZWAGIERKA, SZWAGIER I RODZINA  

57.  (NKW, 1941, Nr. 33) Za duszę zmarłego 16.XII.1940r. Ś†P WŁADYSŁAW 

ŚLĘZAKA lat 19 odbyło się nabożeństwo żałobne w dniu 4 lutego 1941o godz. 9 w 

Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie, o czym zawiadamiają krewnych i 

znajomych w Blizynie, Suchedniowie i Skarżysku Kamiennej RODZEŃSTWO. 

Pogrzeb odbędzie się w Bliżynie 

58. (NKW, 1941, Nr. 41) 

 Ś†P 

 z Dunin-Rzuchowskich 

 Emilia Paderewska 

 wdowa po ś.p Józefie 

po krótkich cierpieniach zmarła dnia 16 lutego 1941roku przeżywszy lat 81. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach 

w środę dnia 19 bm. o godzinie 11-ej, po którym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

cmentarz miejscowy, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku DZIECI 

WNUKI i RODZINA 

59. (NKW, 1941, Nr. 49) 

 Wdowa po ś.p Tomaszu, b. sekretarzu Sądu V okręgu 

 Ś†P Emilia Wróblewska  

żyła lat 80. Zmarła dnia 25 lutego 1941r. Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 28 

w piątek o godzinie 2-ej na cmentarz brudzieński do grobu rodzinnego z kaplicy 

szpitala św. Rocha o czym zawiadamiają SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKI, 

WNUK, PRAWNUK i RODZINA 

60. (NKW, 1941r, Nr.80) Ś†P Edward Smolicz obywatel ziemi nowogródzkiej po długich 

i ciężkich cierpieniach zmarł 7 lutego 1941r w Archangielskiej Guberni (Z.S.R.R), po 

przeżyciu lat 70. Nabożeństwo żałobne za spokój jego świetlanej duszy odbędzie się w 

Warszawie 3 kwietnia 1941r w kościele S.S Wizytek o godz. 10 rano, o czym 

zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu i smutku DZIECI, WNUKI I RODZINA 

61. (NKW, 1941, Nr. 82) Ś†P Michał Orłowski ziemianin urodzony w Likcu ziemi 

Płockiej po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 24 lutego 1941r. w wieku lat 85. 

Czasowo pochowany na cmentarzu w Płońsku, o czym zawiadamiają pogrążeni w 

głębokim żalu ZONA, CÓRKA, SYNOWA I SYNOWIE 
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62. (NKW, 1941, NR. 92) Ś†P Marian Dobiesław Czajka Student Prawa U.P. Podchorąży 

rez. Wojsk Polskich zmarł we wrześniu 1939r. Nabożeństwo żałobne za spokój Jego 

świetlanej duszy odbędzie się w kościele św. Aleksandra, Plac Trzech Krzyży, przed  

 Wielki Ołtarzem w poniedziałek dnia 21 kwietnia 1941r o godzinie 8-ej, o czym 

zawiadamiają OJCIEC I BRAT 

63. (NKW, 1941, NR. 102) W piątek 2 maja jako w dniu Imienin drogiego Męża i Syna 

Ś†P Zygmunta  Aleksandra Chajęckiego urodz. 1912r. p.por. Rez. Byłych Wojsk 

Polskich zmarłego we wrześniu 1939r., odbędzie się Msza św. Za spokój Jego 

świetlanej duszy, o godz. 9 rano w kościele św. Krzyża przed Wielki Ołtarzem , o 

czym zawiadamiają życzliwych pamięci Zmarłego Żona i Rodzice 

64. (NKW, 1941, Nr. 97) 

W dniu 7 maja br. o godz. 11-ej w kościele Zbawiciela odbedzie się dorocznym 

zwyczajem  

 Nabożeństwo żałobne  

  za 

 ZMARŁYCH MISTRZÓW CZŁONKÓW PIEKARZY 

    na które zaprasza 

   CECH PIEKARZY m. WARSZAWY 

65.  (NKW, 1941, Nr. 41) Ś†P z Dunin-Rzuchowskich Emilia Paderewska wdowa po ś.p 

Józefie po krótkich cierpieniach zmarła dnia 16 lutego 1941r przeżywszy lat 81. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach 

w środę dnia 19 bm. O godzinie 11-ej, po którym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

cmentarz miejscowy, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku DZIECI 

WNUK I RODZINA 

66. (NKW, 1941, Nr.49) Wdowa po s.p Tomaszu, b. sekretarzu Sądu V Okręgu Ś†P 

Emilia Wróblewska żyła lat 80. Zmarła dnia 25 lutego 1941r. wyprowadzenie zwłok 

odbędzie się dnia 28 w piątek o godzinie 2-ej na cmentarz brudzieński do grobu 

rodzinnego z kaplicy szpitala św. Rocha o czym zawiadamiają SYNOWIE, 

SYNOWE, WNUCZKI, WNUK, PRAWNUK i RODZINA 

67. (NKW, 1941, Nr. 97) W dniu 7 maja br. O godz. 11-ej w kościele Zbawiciela 

odbędzie się dorocznym  zwyczajem Nabożeństwo żałobne za ZMARŁYCH 

MISTRZÓW CZŁOMNKÓW PIEKARZY na które zaprasza CECH PIEKARZY m. 

WARSZAWY 

68. Ś†P (NKW, 1941, Nr. 57) 
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MICHALINA Z JASTRZĘBIEC WYROŻEMBSKICH Księżna Weryżyna Darowska 

wdowa po śp. Aleksandrze, dziedzicu Tetljowa, przeżywszy lat 90, zgasła w Bogu 3 

lutego 1941 roku. Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy odbędzie w poniedziałek, 

10 marca, o godz. 9. 30 rano w kościele P.P Kanoniczek w Warszawie.  

    SYN, CÓRKA, WNUKI I PRAWNUKI 

69.  NKW, 1945r Nr. 2 

 

 

70. ZMARLI (NKW, 1945, Nr. 284) 

  Na cmentarzu tymczasowym w Komorowie pochowano zmarłych uchodźców 

z Warszawy:1) Czyżewska Katarzyna, ur. Kurek (Koźla 7), lat 76; 2)Kaczorowska 

Emilia, lat 83; 3) Chomiki Grzegorz Franciszek (Pl. Henkla 3), lat 55, Nacz. Wyd. 

Min. Op. Społ.; 4) Jaśkiewicz Zofia, (Brzozowa 8), lat 57; 5) Górecki Stefan, 

(Bednarska 10), lat 57; 6) …….lat 75; 7) Ślimak Elżbieta…...28) Bożek Wiktoria, 

(Marszałkowska), lat 74; 29) Nitecka Joanna ur. Radwańska, (Obozowa 20), lat 68, 

wł. fabr.; 30) Przybylski Karol, (Chmielna 98) lat 90; 31) Frey Stanisław, (Drużbacka 

11), lat 70, emer. Min. Spr. Zagr.; 32) Jezierańska Bronisława Eugenia ur. Lipńska, lat 

55; 33) Matuszewski Tomasz, lat 69; 34) Mazurek Wacław Michał (Rakowiecka 47), 

lat 73, inż. chemik; 35) Włodarczyk Maria Ludwika ur. Maciejewska, (Kozielska 88-

92), lat 70, emer. 
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  Wszyscy zmarli w okresie od dn. 5.9. do 3.11.1944r. i pochowani na 

tymczasowym cmentarzu jako uchodźcy w Komorowie, gm. Helenów, pow. 

sochaczewsko-błońskiego przez Delegaturę RGO. 

71.  Nr. 31. 1939r (NKW) 

 Zgon najstarszego mieszkańca Warszawy 

  W schronisku dla starców Warszawskiego Tow. Dobroczynności (Krak. 

Przedmieście 62) zmarł przed kilku dniami człowiek w wieku Matuzalowym, 112 lat, 

ś.p Antoni Kozłowksi, urodzony w Warszawie w 1827r., syn rzeźnika z ul. Książęcej. 

  Kozłowski był żonaty dwukrotnie, dochował się 7-ga dzieci, z których 

wszystkie zmarły. Za młodu był dorożkarzem. Owdowiawszy, pracował przez dłuższy 

czas, jako ogrodnik w parku Łazienkowskim. Następnie przez 16 lat był służącym w 

magazynie jubilerskim K.Kędzierskiego (Marszałkowska 139). W r. 1918 Kozłowski 

mając lat 91, jako niezdolny do pracy został umieszczony w schronisku miejskim przy 

ul. Wolności 14, w r. 1926 został umieszczony w schronisku Warszaw. Tow. 

Dobroczynności. 

Zaznaczyć należy, iż Kozłowski, jeszcze do niedawna cieszył się 

doskonałym zdrowiem i niemal codziennie wychodził na spacery do ogródka w tymże 

schronisku. Apetyt miał doskonały. Nie pamiętał kiedy chorował, długowieczność zaś 

przypisywał ciągłemu przebywaniu na świeżym powietrzu, szczególnie kiedy był 

ogrodnikiem. 

  

72.  Poszukiwania zaginionych:  
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Za spokój duszy Ś+P Władysława Grochowskiego  urzędnik b. Ministerstwa Przemysłu i 

Handlu, porucznik rezerwy 30 pułku piechoty W.P, który w dniu 5.IX.1939r zginął śmiercią 

żołnierza na polach Zapolic nad Wartą odbędzie się w dniu 20.III.1941r o godz. 8.30 naboż. 

Żałobne w kościele Sióstr Wizytek przed Głównym Ołtarzem. O nabożeństwie zawiadamia 

krewnych, kolegów, przyjaciół, znajomych pogrążona w głębokiej rozpaczy Żona 
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Ś+P Teodozja z Zawadzkich SAMORZEWSKA ur. Dn. 18.XII.1872r zmarła w cukrowni dn. 

11 września 1943r i tamże pochowana została. 
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Ś+P Maria Ludwika z Baronów Krauze Księżna Scipio Delle Campo-Lewandowska op. Św. 

Sakramentami […] 
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21 list ofiar zabitych na ulicach Warszawy:( kliknij dwukrotnie na ka żdą stronę by 

pojawiły się listy) 
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