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Aneta Czarnecka      Warszawa, dn. 20. 06. 2012r  

  

 

Elementy stałe i elementy zmienne w nekrologach z Życia Warszawy 1970r.(wersja 

robocza) 

 

ZOBACZ WYKAZ NEKROLOGÓW, KTÓRY ZNAJDUJE SI Ę NA KOŃCU TEKSTU 

 

Punktem wyjścia do sklasyfikowania zebranego materiału i wykazania  

elementów stałych i zmiennych jest przyjęta przeze mnie definicja terminów: stały / zmienny, 

który znajduję się w Słowniku języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka t. III s. 317, 

s. 1039 czyli: Stały: 2. pozostający w tym samym miejscu i położeniu: trwale związany z 

jakimś miejscem: nieruchomy, nieprzenośny, zawsze ten sam. Stała kolumna w gazecie. Stałe 

koryto rzeki. Stali mieszkańcy. Stała publiczność itp. Zmienny: 1. ulegający zmianom, 

wahaniom, wykazujący zmiany, taki, w którym występują zmiany, łatwo zmieniający się, 

coraz to inny; niejednakowy, niestały. 

 

I.  Elementy stałe i elementy zmienne w nekrologach z Życia Warszawy 1970r. 

 

A. Elementy stałe 

� imię i nazwisko kobiety: Helena Chejmanowska (Nr. 205) 

� imię i nazwisko mężczyzny: Jerzy Poniatowski (Nr. 209) 

� odznaczenia: za udział w ruchu oporu odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi 

z Mieczami (Nr. 178); niestrudzony działacz na niwie społecznej w okresie 

międzywojennym i przed pierwszą wojną światową odznaczona Medalem 

Niepodległości (Nr. 184)  

� zalety: człowiek wielkiego serca i dobroci (Nr. 3); […] oddana bez reszty 

ludziom cierpiącym i potrzebującym pomocy. Była dla nas wzorem człowieka 

(Nr. 4); dzielny żołnierz i dobry człowiek (Nr. 4); najlepsza Matka gorąca 

patriotka, uczynny człowiek ratujący z narażeniem życia rodaków podczas 

wojny ukrywania zbiegów z getta po trudnym pełnym poświęceń życiu (Nr. 4); 

odszedł od nas na zawsze człowiek szlachetny i dobry pozostawiając nas w 

głębokim smutku i rozpaczy (Nr. 5); szlachetny człowiek o wielkim sercu, 
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utalentowany twórca, niestrudzony popularyzator polskiej muzyki ludowej (Nr. 

7) odszedł od nas ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek człowiek wielkiego serca, 

rozumu i nieskazitelnego charakteru (Nr. 9); odszedł człowiek wielkiego serca i 

dobroci (Nr. 12); odszedł człowiek wielkiego serca i dobroci (Nr. 12), w 

Zmarłym tracimy najlepszego, serdecznego kolegę, którego prawość, ofiarność 

i siła ducha była nam wzorem (Nr. 100), wspaniały Człowiek i nieugięty 

żołnierz w walce o wolność Polski (Nr. 132), gorąca patriotka-Polka najlepsza 

Matka i Babcia (Nr. 131),    

� toponimy stanowią istotną część nekrologu bowiem informują o miejscu: 

urodzenia: ur. w 1890 w Chrzanówce na Podolu (Nr. 2), ur. 29.V.1868r w 

Tobolsku (Nr. 5), ur. w Chrystynówce na Podolu (Nr.9), ur. w Jakimowcach na 

Wołyniu (Nr. 5),  ur. 12. XII. 1895r w Medyngianach na Żmudzi (Nr. 9), ur. 

21.12.1899r w Grotowicach pow. rawski, urodzony w Pianowie ziemi 

pułtuskiej (Nr. 22), ur. dn. 29.7.1902r w Brześciu n/Bugiem, ur. 15 stycznia 

1884r we wsi Matczyn pow. lubelski, urodzona w Raszynie ziemi płockiej (Nr. 

60), urodzona w Szumsku na Wileńszczyźnie (Nr. 65), ur. w Aczyńsku-Rosja 

(Nr. 74/75), urodzona 8.XI.1905r w Pawłówce na Ukrainie (Nr. 86), urodzony 

w roku 1889 w Samorodku na Ukrainie (Nr. 88), ur. 12.VIII.1895r w 

Poszlakach w Zbaraskim na Podolu, miejsca zamieszkania: z Bogusławic 

Ziemi Opatowskiej (Nr. 26), z Czarnolasu ziemi kijowskiej (Nr. 35), miejsca 

śmierci: zmarła nagle w Aninie (Nr. 12), pochowany w grobie rodzinnym w 

Grabinie pow. Łask  (Nr. 12), zmarła w Gdańsku-Oliwie (Nr. 13), zmarł nagle 

w Los Angeles […] spocznie w ziemi Ojczystej w grobie rodzinnym w Lekowie, 

zmarł nagle w Krynicy Zdroju (Nr. 26), zmarł nagle w sanatorium Lądek Zdrój 

(Nr. 49), zmarł nagle w Ostrowie k/Kielc (Nr. 56),   

� przynależność do AK, pełniona funkcja wojskowa, udział w Powstaniu 

Warszawskim i pobyt w obozach koncentracyjnych: b. więzień obozów 

niemieckich, żołnierz AK (Nr. 1); b. żołnierz AK, uczestnik Powstania 

Warszawskiego (Nr.3), oficer rezerwy, uczestnik walk o Niepodległość Polski 

(Nr. 2)…………………………………………………………………….. 

� w większości badanych anonsów nadawcy wyrażali stan emocjonalny w 

przyjętym zwrocie: pogrążeni w głębokim smutku (Nr. 3)  

B. Elementy zmienne  
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� identyfikacja kobiet: a) podanie imienia i nazwiska rodowego z przyimkiem z 

np.: z Bacciarellich Zdzisława Dunin-Borkowska (Nr. 60), Zofia Galewska z 

domu Schmidt (Nr. 12) Władysława z Pobóg-Górskich oraz podwójnego i 

potrójnego imienia zmarłej: Leokadia, Anna Przybyszewska z domu Adamska 

(Nr. 12), Maria Antonina Chudek z domu Nerr (Nr. 1), Halina Wacława 

Mikucka z domu Mokawska (Nr. 2), Danuta, Sławomira, Janina Skarżewska z 

domu Szczubiał (Nr. 55), Janina, Regina, Antonina Zienkiewiczowa zd. 

Rychter (Nr. 132); podwójnego nazwiska zmarłej: Irena Grywińska-

Adwentowiczowa (Nr. 1), Zofia Piotrkowska z domu Łachowicka-Czechowicz 

(Nr. 4), Maria Dukatowa-Miłakowska z domu Gawlikowska (Nr. 66); b) 

przywołanie imienia i nazwiska męża, które kończyło się sufiksem -owa lub –

owej oraz przydomka np.: Jadwiga z Sienkiewiczów Tadeuszowa 

Korniłowiczowa (Nr. 1), z Boczkowskich Wanda Emilowa Macielińska (Nr. 

118), Władysława z Pobóg-Górskich Karolowa Wójcicka (Nr. 59), a także 

potrójnego imienia zmarłej: Maria Halina Zofia ze Szenkierów Andrzejowa 

Kochanowska (Nr. 13); c) przywołanie łacińskiej formuły primo voto, secundo 

voto: z Achmatowiczów Maria Romańska I voto Sutkiewicz II voto Strumiłło 

(Nr. 2), Helena Pawłowska z Wysokich I voto Bendarzewska (Nr. 61), Maria z 

Sachow Eugeniuszowa Dąmbska I voto Wawrzyniakowa (Nr. 65), Helena 

Dorgiman I voto Weichman z domu Białynia Rzepecka (Nr. 122), Zofia z 

Jastrzębiec Żakowska Szreniawa-Szypowska (Nr. 131), Zofia Stefania 

Ossowiecka ze Skibińskich I voto Gustawowa Świdowa (Nr. 149), Helena z 

Gdomskich I voto Baronowska II voto Łopacińska (Nr. 166), d) rzadko 

podawane panieńskie nazwisko zmarłej zakończone sufiksem –ówna: Ewa 

Wronówna 

� stan cywilny i wykonywany zawód kobiety: […] aktorka i reżyser scen 

polskich, wdowa po znakomitym aktorze Karolu Adwentowiczu (Nr. 1), wdowa 

po śp. Wacławie (Nr. 2), wdowa po śp. ppłk. Kazimierzu Kierkowskim (Nr. 5),   

wdowa po śp. Janie, magistrze farmacji z Końskich (Nr. 5), wdowa po 

żołnierzu AK (Nr. 5), wdowa po śp. rzeźbiarzu Józefie Jasińskim (Nr. 38), żona 

prof. Jana Żułmy (Nr. 52), wdowa po śp. Wacławie adwokacie (Nr. 59), 

wdowa po Władysławie (Nr. 60), wdowa po majorze Wojska Polskiego (Nr. 

85), wdowa po śp. dr Antonim Różyckim długoletnim pracowniku Instytutu 

Geologicznego (Nr. 108), wdowa po pułkowniku WP (Nr. 118), wdowa po 
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kuratorze (Nr. 131), wdowa po weteranie powstania 1863r (Nr. 156), wdowa 

po Borysie adwokacie z Litwy (Nr. 156), wdowa po śp. Jerzym mistrzu 

cukierniczym (Nr. 161), wdowa po Edwardzie b. więźniu Ravensbrück (Nr. 

178), wdowa po Michale działaczu PPS (Nr. 178), wdowa po adwokacie (Nr. 

180), wdowa po generale Jerzym Dobrodzickim (Nr. 239), wdowa po biskupie 

kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL i profesorze Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (Nr. 190), 

wdowa po biskupie kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL i profesorze 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

(Nr. 190), wdowa po adwokacie ze Lwowa (Nr. 191) 

� POKREWIEŃSTWO ZMARŁEGO: córka Henryka Sienkiewicza (Nr. 1), syn 

Erazma i Karoliny (Nr. 1), córka powstańca z 1863r Nr. 8, córka śp Jana i 

Anny z Zalewskich (Nr. 42), wnuk dra Tytusa Chałubińskiego, wielki miłośnik 

Tatr i alpinistyki Nr. 81, mgr historii sztuki córka Aleksandra i Krystyny z 

Walickich zginęła tragicznie w Tatrach (Nr. 211), córka Wacława 

Stefanowicza siostra Zofii Nałkowskiej (Nr.238), córka weterana powstania 

1863r (Nr. 241)   

� identyfikacja mężczyzn: a) częste podawanie drugiego imienia zmarłego: 

Julian Lucjan Leśniewski (Nr. 3), Artur Zygmunt Krauze (Nr. 4), Tadeusz 

Mieczysław Chmielewski (Nr. 7), Jan Tadeusz Kuklewicz (Nr. 13), Lucjan 

Piotr Słowik (Nr. 85), b) podawanie przydomka: Wacław Warmia-Zarzecki 

(Nr. 46), Stefan Prusik-Pruszyński (Nr. 80), Henryk Nałęcz-Korkuć (Nr. 85), 

Roman Ostoja-Kiedrzyński (Nr. 114), Roman Ostoja –Kiedrzyński (Nr. 114), c) 

częste podawanie przed nazwiskiem zdobytego tytułu naukowego: doc. dr 

med. Zbigniew Woźniewski (Nr. 5), magister filozofii Tytus Bieniecki (Nr. 7), 

b) podawanie przydomka: Wacław Warnia-Zarzecki (Nr. 46), Józef Łapyr 

Wiszniewski (Nr. 62); Mikołaj Jerzy Poleszczuk-Górszczyk (Nr. 74),  

� eksponowanie wykształcenia u osób młodych, które pojawia się tuż po części 

onomastycznej: wychowanka pensji p. Tymińskiej, absolwentka SNP (Nr. 13), 

student Wydziału Mechanicznego Polit-Warszawskiej (Nr. 22), wychowanka 

gimn. Gepnerówny, abs. SGH (Nr. 55), mgr. inż. Dróg i Mostów Polit. 

Lwowskiej ukończonej w 1922 […] przed wojną, w czasie okupacji i po 

wyzwoleniu wykładowca i Dyrektor Techników Zawodowych w Radomiu (Nr. 

56), wychowaneki Gimnazjum w Ciechanowie, a Wydział Prawa i Nauk Polit, 
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ukończył na UW. (Nr. 74/75), absolwent liceum aleksandryjskiego w 

Petersburgu (Nr. 189).  

� podawanie przed imieniem i nazwiskiem wyuczonego zawodu i zdobytego 

tytułu naukowego: lekarz radiolog Elżbieta Niwińska Wiśniowska (Nr. 13), 

red. mgr Ewa Dobrzyńska Albinowska (Nr. 13), redaktor Anna Jasińska (Nr. 

55) magister filozofii Tytus Bieniecki (Nr. 7), dr med. płk w stanie spoczynku 

Kazimierz Płoński (Nr. 112); doc. dr med. Mikołaj Łęcki (Nr. 64), mgr inż. 

arch Tadeusz Słowik (Nr. 107).  

�  nadawcy rzadko zamieszczali przed nazwiskiem formę wzajemnego 

zwracania się kolega: Kolega Wojciech Wojewoda (Nr. 35) 

� nekrologi osób związanych za życia z partią lub organizacją robotniczą były 

poprzedzone oficjalną formą wzajemnego zwracania się: towarzysz np.: 

Towarzysz Waldemar Mościcki (Nr. 136) 

� do rzadkości należało podanie przed nazwiskiem formy wzajemnego 

zwracania się towarzysz i sprawowanej funkcji dyrektor: Towarzyszowi 

Dyrektorowi Janowi Bieńkowskiemu (Nr. 153) 

� w mniejszym stopniu nadawcy miejsce urodzenia zamieszkania określali 

wyrazem obywatel : ob. miasta Kutna (Nr. 26), obywatel miasta Piastowa (Nr. 

46), b. obywatelka miasta Sieradza (Nr. 66), b. obywatel miejscowości Gołąbki 

p/Warszawą (Nr. 143), obywatel Konstancina (Nr. 151)  

� nadawcy często podawali informacje o pseudonimach, które wskazywały na 

konspiracyjną działalność zmarłego: Arnika (Nr. 4), Lawina (Nr. 5), Królik 

(Nr. 11), Równy (Nr. 13), Krótki (Nr. 15), Jarosław ( Nr.16), Halka (Nr. 16), 

„Ciotka Marta”  (Nr. 22), Piotr (Nr. 22), Pawlak (Nr. 22), Szczerba (Nr. 26), 

Tadek Generał” (Nr. 26), Kord (Nr. 31), Elżbieta (Nr. 33), Wik (Nr. 34), 

Mariusz (Nr. 35), Zbyszek (Nr. 46), Antek (Nr. 49), Fred (Nr. 50), Witek (Nr. 

62), Włada (Nr.66), Urban (Nr. 69), Jur (Nr. 69), Sęp (Nr. 85), Żuk (Nr. 101), 

Lasotki (Nr. 106), Konstruktor ze zgrupowania Krybar (Nr. 107), Iskra (Nr. 

107), Soliński (Nr. 122), Wicek (Nr. 126), Kajtuś Makutra (Nr. 128), Nieczuja 

(Nr. 133), Tomek (Nr. 135), Podhalanin (Nr. 137), Mama (Nr. 139), Nata (Nr. 

144), Leszczyński (Nr. 146), Drut (Nr. 150), Jurecki (Nr. 152), Szary (Nr. 160), 

Jerzy Junosza (Nr. 161), Franciszka (Nr. 162), Lena Podlaska (Nr. 162), 

Lewandowski (Nr. 163), Wojnar (173), Korczak (Nr. 175), Dragon z grupy 

Orwata kpt. Czernika (Nr. 189), Socjusz (Nr. 192), Krzysztof (Nr. 198), Ewa 
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(Nr. 201), Weronika (213), Ewa (Nr. 213), siostra Lunia (Nr. 219), Franek 

(Nr. 219),  Maria (221), Jerzy (Nr. 223), Sęk (Nr. 226), Ostoja (Nr. 226), 

Wojciech Lis (Nr. 240), Baszta (Nr. 240), Prawdzic (Nr. 240). 

� nadawcy informowali o zesłaniu zmarłego: były jeniec Oflagu w Woldenbergu 

w latach II wojny światowej (Nr. 1), inwalida wojenny obozu jeńców w Kolonii 

n/Renem (Nr. 35), jeniec Oflagów hitlerowskich w Icehoe, Sandbostel, Lubece, 

Woldenbergu i Prenclsu (Nr. 38), jeniec Oflagu IID w Gr. Born (Nr. 43), 

zesłaniec polit. 1905r (Nr. 46), jeniec oflagów (Nr. 86), jeniec Oflagu w Gross 

Born (Nr. 116), jeniec obozu w Murnau (Nr. 114), były jeniec obozu 

koncentracyjnego w Oranienburgu (Nr. 116), były jeniec Oflagu Woldenberg 

(Nr. 116), jeniec niemieckich obozów wojennych (Nr. 126), jeniec Oflagu XB 

(Nr. 135), b. więzień Oflagu w Dorsten i Dössel (Nr. 142), więzień 

hitlerowskich obozów jeńców wojennych w Lammsdorf i Hohenstein (Nr. 144), 

jeniec Oflagu XVIIA (Nr. 149), jeniec Oflagu IIc w Woldenbergu (Nr. 156), b. 

jeniec wojenny Oflagów Hadamar i Murnau (Nr. 188), jeniec Oflagów (Nr. 

189).     

�  najczęściej nadawcy śmierć wyrażali za pomocą eufemistycznego określenia 

odejść, które zalicza się do metafory przejścia np.: odszedł mój umiłowany Mąż 

(Nr. 2), odszedł od nas na zawsze człowiek szlachetny i dobry (Nr. 5), odszedł 

nagle mając lat 65 (Nr. 13), odeszła od nas w pełni sił twórczych (Nr. 43), po 

krótkich , ciężkich cierpieniach odszedł od nas nasz najlepszy ojciec i dziadek, 

człowiek skromny wielkiego serca (Nr. 56), odeszła od nas nagle (Nr. 61), 

odeszł od nas na zawsze (Nr. 66), odeszła od nas na zawsze w 14 wiośnie życia 

nasz najukochańszy syn i brat (Nr. 77), odszedł od nas nagle w pełni sił i 

radości życia (Nr. 101), z naszych szeregów odszedł na zawsze (Nr. 122), 

odszedł w niepowrotny rejs (Nr. 122), odszedł od nas na początku swej drogi 

twórczej utalentowany skromny i pracowity kolega (Nr. 143). Określeniem 

zastępczym śmierci zaliczanym do metafor tamtego świata będącym 

odwołaniem się do religii związanych z istnieniem życia po śmierci jest zasnąć 

np.: zasnął (a) w Bogu (Nr.1).W mniejszym stopniu nadawcy określali śmierć 

za pomocą metafory końca widocznej w sformułowaniu: zakończyła życie (Nr. 

12) zakończyła pracowite życie (Nr. 137). Nadawcy stosowali ponadto 

eufemistyczne określenie związane z oddaniem własnego życia w darze 

wyrażone w sformułowaniu: oddała swą jasną duszę Bogu (Nr. 34), za 
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Wolność Polski i Francji życie oddali (Nr. 139). Nadawcy śmierć wyrażali 

również w tradycyjnym określeniem zmarł/zmarła rozszerzonym o 

okoliczności śmierci: zmarła nagle w czasie pełnienia obowiązków służbowych 

(Nr. 18), zmarł nagle (Nr. 8), niespodziewanie zmarł Nr. 19, zmarł w pełni sił 

do pracy (Nr. 26), zmarli śmiercią tragiczną (Nr. 107).  

� nadawcy w końcowej części nekrologu wyrażali stan emocjonalny w 

sformułowaniach: pogrążeni w smutku (Nr. 3), pogrążeni w głębokim bólu (Nr. 

4), pogrążeni w głębokim żalu (Nr. 5), żałobną tą wieścią dzielą się pogrążeni 

głębokim żalu (Nr. 15), pogrążeni w głębokim smutku i żalu (Nr. 22), 

pogrążeni w nieugaszonej tęsknocie (Nr. 34), o czym zawiadamiają 

zrozpaczeni, o czym zawiadamiają wstrząśnięci śmiercią ukochanego 

Człowieka, zawiadamiają osamotnieni, zawiadamia w pozostała w 

niesłabnącym bólu (Nr. 122), zawiadamiają pozostała w niesłabnącym bólu 

(Nr. 122), o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie (Nr. 126), pogrążeni z 

najgłębszym bólu (Nr. 135), wstrząśnięci bolesną stratą zawiadamiają (Nr. 

221)   

� nadawcy rzadko oddawali cześć zmarłemu słowami: Cześć Jego pamięci! 

Cześć Jego świetlanej pamięci (Nr. 60) 

 

W formie aneksu do mojej wypowiedzi zamieszczam  wybrane nekrologi, które zostały 

zamieszczone na łamach Życia Warszawy w 1970r. 

 

1. Nr. 1 Dnia 29 grudnia 1969r. zmarła Jadwiga Korniłowiczowa córka Henryka Sienkiewicza 

tłumaczka, długoletni członek Związku Literatów Polskich, odznaczona Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. W Zmarłej polska literatura przekładowa utraciła wybitna 

przedstawicielkę. Ministerstwo Kultury i Sztuki 

2. Nr. 1 Ś†P Jadwiga z Sienkiewiczów Tadeuszowa Korniłowiczowa po długiej i ciężkiej 

chorobie zmarła opatrzona św. Sakramentami dnia 29 grudnia 1969r przeżywszy lat 86. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 5 stycznia 1970r o godz. 12 w kościele św. Karola 

Boromeusza na Powązkach skąd nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego. O czym 

zawiadamia przyjaciół i wszystkich życzliwych pamięci Zmarłej Córka 

3. Nr. 2 Jerzemu Michalewskiemu gorące wyrazy współczucia po stracie Żony ANNY 

MICHALEWSKIEJ więźnia Pawiaka, Oświęcimia i Ravensbrück składa najbliższe grono 

Oświęcimianek 
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4. Nr. 3 Piotr Rytel 20.IX. 1884- 2.I. 1970 –najstarszy kompozytor z tej generacji, która 

jeszcze przed pierwsza wojna światową działa na niwie muzycznej-zmarł 2 stycznia w 

Warszawie […[ 

5. Nr. 4 Koleżance mgr Hannie Dobruckiej z powodu śmierci Męża wyrazy głębokiego 

współczucia składają Kierownictwo, Koleżanki i Koledzy Wyższego Studium Języków 

Obcych Uniwersytetu Warszawskiego 

6. Nr. 4 Dnia 1 stycznia 1970r zmarła w wieku la t 84 Ś†P Eugenia Ronisz emerytka członek 

ZBoWiD, niestrudzona, wieloletnia działaczka PCK, odznaczona srebrną i złotą odznaką 

honorową PCK, działaczka ruchu harcerskiego, aktywna bojowniczka Och. Służby Kobiet 

Armii Krajowej w okresie okupacji, działaczka wielu komitetów pomocy społecznej oddana 

bez reszty ludziom cierpiącym i potrzebującym pomocy. Była dla nas wzorem człowieka. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się […] Córki i syn z rodzinami 

7. Nr. 4 W dn. 2. I. 1970r. zmarł zmarł po długich i ciężkich cierpieniach w wieku 82 lat, 

opatrzony św. Sakramentami Ś†P dr. med. Witold Czarnowski b. właściciel Kątów pod 

Pacyną, uczestnik kampanii 1939r. w formacji gen. Kleeberga, b. więzień Oflagu II B 

Arnswalde, długoletni lekarz Ubezpieczalni w Żychlinie. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 

[…] O czym zawiadamiają pogrążenie w głębokim bólu […]   

8. Nr. 4 Ś†P Zofia Piotrkowska z domu Lachowicka-Czechowicz ur. 14. XII.1890r. w Wilnie, 

zm. 29. XII. 1969r. w Skolimowie. Aktorka teatrów w Wilnie, Warszawie, Bydgoszczy, 

Katowicach i Olsztynie, członek POW, NOK i TG. „Sokół”, żołnierz Armii Krajowej ps. 

„Arnika”, odznaczona Medalem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką 

Zasłużonych dla Warmii i Mazur. Najlepsza Matka gorąca patriotka, uczynny człowiek 

ratujący z narażeniem życia rodaków, podczas wojny ukrywania zbiegów z getta, po trudnym 

i pełnym poświęceń życia zasnęła w Bogu. Pogrzeb odbył się [..] o czym zawiadamiają 

pogrążeni w głębokim smutku syn, synowa, siostra, wnuki i rodzina 

9. Nr. 5 Dnia 4 stycznia 1970r zmarł po ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 

przeżywszy lat 77 Ś†P Gustaw Osmólski Ojciec kapitan, ojciec poległego powstańca 

warszawskiego AK ś.p. Jerzego „Lawiny”. Nabożeństwo żałobne odbędzie się […] o czym 

zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu żona, syn i rodzina 

10. Nr. 5 W dniu 31.XII. 1969r. zmarł nagle Ś†P Doc. dr. med. Zbigniew Woźniewski lat 55 

Kierownik Zakładu Historii Medycyny Akademii Medycznej, chirurg, lekarz i historyk 

Szpitala Wojskowego Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Odszedł człowiek gorącego serca, 

który ukochał Szpital Wolski i swoim poświęceniem i odwagą ocalił go od zniszczenia w 
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czasie Powstania Warszawskiego Cześć Jego pamięci! przyjaciele ze Szpitala Wolskiego 

(Instytut Gruźlicy) 

11. Nr. 5 Z głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 8 stycznia 1970r po długiej i 

ciężkiej chorobie zmarła nasza ukochana żona, matka i babunia Ś†P Anna Zielińska z domu 

Ponikowska. Nabożeństwo żałobne odbędzie […] 

12. Nr. 5 Pani Marii Korniłowicz wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu Matki 

Jadwigi Korniłowicz (córki H. Sienkiewicza) składa Rada Pedagogiczna, Komitet 

Rodzicielski oraz uczniowie Szkoły Nr. 127 im. H. Sienkiewicza w Warszawie 

13. Nr. 7 Dnia 4 stycznia 1970r zmarł w Warszawie w wieku 61 lat zasłużony kompozytor, 

pedagog, dyrygent i działacz muzyczny Sylwester Czosnowski. W Zmarłym tracimy 

wybitnego muzyka i najlepszego Przyjaciela Zarząd Główny Polskich Kompozytorów 

Polskich 

14. Koleżanka MariaWisłocka nauczycielka, b. więzień obozów hitlerowskich, żołnierz AK, 

odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami-zmarła dnia 30 grudnia 1969r. i 

pochowana została na cmentarzu w Jazgarzewie. Odszedł szlachetny człowiek, oddany 

ojczyźnie i społeczeństwu. Cześć Jej pamięci. Dyrekcja, grono nauczycielskie i słuchacze 

Technikum Ekonomicznego Zaocznego Nr 1 w Warszawie 

15. Nr. 9 Odszedł od nagle i niespodzianie Przyjaciel ludzi, Człowiek prawy i nieskazitelny, 

bo taką była Ś†P Dr Elżbieta Rubinowicz przeszła przez życie czyniąc dobrze, zostawiła w 

żalu bólu wielu z tych, którzy ją znali i kochali, a pamięć Jej dobrych uczynków zostanie w 

sercach naszych na zawsze. Wyrazy serdecznego współczucia Prof. dr Wojciechowi 

Rubinowiczowi i Inż. Arch. Janowi Rubinowiczowi z powodu zgonu Żony i Matki składają 

Przyjaciele 

16. Nr. 12 Redaktor Teresie Sygut wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki 

Marii Sygutowej składają Kierownictwo, POP, Rada Zakładowa, Koleżanki i Koledzy z 

Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego RSW Prasa.  

17. Nr. 16 W dziesiątą rocznicę śmierci gen. dyw. Ludwika Bitnera „HALKA” byłego 

dowódcy 9 Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej oraz w intencji poległych i zmarłych żołnierzy 

tejże Dywizji zostanie odprawione nabożeństwo żałobne w kościele Księży Franciszkanów w 

Warszawie, ul. Zakroczymska 1 w dniu 24 stycznia br. o godz. 17. Rodzina, przyjaciele 

18. Nr. 17 W dniu 17 stycznia 1970r., zmarł nagle, przeżywszy lat 56, nasz nieodżałowany 

przyjaciel i kolega inż. Marian Sobieszczański były więzień Pawiaka i obozu 

koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zasłużony działacz obozowego Ruchu Oporu, członek 
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podziemnej Gwardii Ludowej, ofiarny działacz społeczny, członek PZPR, aktywista 

ZBoWiD. Pogrzeb odbędzie się […] Cześć Jego pamięci ! Klub Buchenwald-Dora 

19. Nr. 25 W dniu 31 stycznia br. o godz. 19 w kościele św. Krzyża w Warszawie w 26 

rocznicę śmierci żołnierzy Armii Krajowej-Batalion „Parasol” poległych w akcji na kata 

Warszawy Kutscherę zostanie odprawiona msza św. przed Wielkim Ołtarzem  Ś†P Zbigniewa 

Gęsickiego Ś†P Bronisława Pietraszewicza Ś†P Kazimierza Sota o czym zawiadamiają i 

zapraszają rodziny i koledzy 

20. Nr. 34 lakoniczny W dniu 9 lutego 1970r. odszedł od na zawsze nasz najlepszy Przyjaciel, 

człowiek wielkiego serca i charakteru Ś†P Kazimierz Osnowski żołnierz AK przyjaciele 

21. Nr. 34 Za dusze Ś†P Jadwigi z Sienkiewiczów Korniłowiczowej zmarłej dnia 29 grudnia 

1969 roku i Ś†P Tadeusza Korniłowicza pułkownika Wojsk Polskich żołnierza I Brygady 

Legionów, który zginął śmiercią oficera w czasie II wojny światowej, poza granicami Polski, 

w 90-tą rocznicę Jego urodzin zostanie odprawiona Msza św. w kościele św. Marcina przy ul. 

Piwnej dnia 13 lutego 1970r. o godz. 19-tej. o czym zawiadamia żona 

22. Nr. 36 Dnia 8 lutego 1970r. zmarł Kolega Wojciech Wojewoda wybitny bojownik ruchu 

oporu przeciw hitlerowskim okupantom, b. więzień Pawiaka, Majdanka, Gross-Rosen i 

Leitmeritz. Z szeregów naszych ubył dobry Kolega i szlachetny człowiek. Pogrzeb dnia 12 

lutego br. o godz 14 na cmentarzu komunalnym (d. wojskowy). Klub b. więźniów 

Politycznych Majdanka przy Zarządzie Okr. ZBoWiD w Warszawie. Oddział Warszawski 

Towarzystwa Opieki nad Majdankiem    

23. Nr. 37 W dniu 14 lutego 1970 r. o godz. 7 w kościele św. Michała na Mokotowie w 25-

lecie oswobodzenia Warszawy zostanie odprawiona Msza św. za dusze Ś†P Janiny z 

Bursiaków Smolarek zmarłej w 1964 roku oraz Jej dzieci Ś†P Zofii lat 21 oraz Marysi-lat 16  

poległych na barykadach powstańczej Warszawy  Ś†P Kazimierza lat 28 żołnierza OW-KB-

AK Sekcji plutonowego „Bicza” przy ZOM w Warszawie rozstrzelanego przez siepaczy 

hitlerowskich w 1943r w Warszawie w odwet za organizacyjny udział w niesieni pomocy 

obywatelom narodowości żydowskiej, o czym zawiadamia rodzina 

24. Nr. 43 Dnia 31 lutego 1970r. o godz. 10 odprawiona będzie Msza św. w Archikatedrze 

Warszawskiej w 10 rocznicę śmierci Ś†P Mgr Ireny z Górskich Popielawskiej w 30-lecie 

śmieci Jej męża Ś†P Mgr inż. Władysława Popielawskiego por. rezerwy W.P wieloletniego 

pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy I Jego Towarzyszy 

Broni, z którymi poległ we wrześniu 1939r w bitwie nad Bzurą. Cześć Ich pamięci Siostry i 

brat  
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25. Nr. 53 Dnia 6 marca o godz. 10 w kościele OO Reformatorów przy ul. Senatorskiej w 25 

rocznicę śmierci odbędzie się nabożeństwo żałobne za duszę Ś†P Lucjana Szymańskiego 

podpułkownika AK, oficera 11 pułku ułanów. Po nabożeństwie odbędzie się poświęcenie 

tablicy pamiątkowej w krużgankach kościoła, o czym zawiadamiają żona i rodzina  

26. Nr. 61 Za Dusze Przełożonych Ś†P Leonii Rudzkiej i Aleksandry Przyremblowej oraz 

Profesorów i Koleżanek odprawiona będzie Msza św. w kościele Zbawiciela dn. 15.III.1970r 

o godz. 12 B. Wychowanki 

27. Nr. 61 Dnia 10 marca 1970 roku zmarł nagle Jerzy Lau poeta, tłumacz poezji bułgarskiej, 

wieloletni członek Literatów Polskich, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 

człowiek szlachetny, wielkiego serca, życzliwy ludziom, serdeczny i niezawodny kolega i 

przyjaciel. Cześć Jego pamięci! Związek Literatów Polskich 

28. Nr. 64 depesza Zmarł Jerzy Szaniawski (A) W poniedziałek zmarł w Warszawie w wieku 

84 lat jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych Jerzy Szaniawski (PAP) 

(Wspomnienie o zmarłym na stronie 5) 

29. Nr. 65 Dnia 16 marca 1970 roku zmarł Jerzy Szaniawski znakomity dramaturg, twórca 

polskiego teatru modernistycznego, wybitny prozaik, odznaczony Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i 

Złotym Krzyżem Zasługi. Śmierć Jego jest wielką stratą dla polskiej literatury. Cześć Jego 

pamięci! Związek Literatów Polskich 

30. Nr. 74/75 Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że dnia 26.III.1970r odszedł od nas na 

zawsze nasz Dyrektor i Przyjaciel mgr Kazimierz Szukalski Grono Nauczycielskie Samorząd 

Szkolny i pracownicy III Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Warszawie ul. 

Świętokrzyska 1 O dacie pogrzebu ukaże się osobne zawiadomienie 

31. Nr. 76 W bolesną rocznicę śmierci Ś†P Stanisława Tarnowskiego jego synów i wnuka 

Ś†P Stanisława Tarnowskiego Ś†P Jana Tarnowskiego poległego na polu walki w czasie 

najazdu hitlerowskiego na Polskę Ś†P Adama Vogtmana który zginął w katastrofie lotniczej 

pod Zawoją zostanie odprawiona msza św. dn. 2.IV o godz. 8.30 w kościele św. Antoniego ul. 

Senatorska 31. Życzliwych pamięci zawiadamia rodzina 

32. Nr. 76 Dnia 26 marca 1970r zmarła Koleżanka Józefa Gregorowicz b. więzień polityczny 

„Pawiaka” i obozów koncentracyjnych: Majdanek, Ravensbrück i Velten, członek Klubu 

b. Więźniów Politycznych Majdanka i Tow. Opieki nad Majdankiem, odznaczona Złotym 

Krzyżem Zasługi. Odeszła od nas dobra Polka, wzorowa koleżanka, szlachetny i prawy 

człowiek. Pogrzeb dnia 31 marca godz. 12 na cmentarzu komunalnym (dawny wojskowy). 
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Klub b. Więźniów Politycznych Majdanka przy ZBoWiD Oddział Warszawski Tow. 

Opieki nad Majdankiem   

33. Nr. 76 W trzydziestą rocznicę śmierci Ś†P inż. rolnika Tadeusza Emicha jego żony Natalii 

Emich ich syna Stefana Emicha rozstrzelanych przez gestapo w Palmirach w 1940r oraz ich 

siostrzeńca Janusza Dzikiewicza żołnierza AK, poległego w Powstaniu Warszawskim 

zostanie odprawiona Msza św. w dniu 2 kwietnia br. o godz. 7 w kościele na Saskiej Kępie o 

czym zawiadamiają Córki-Siostry  

34. Nr. 76 W pierwszą bardzo bolesną rocznicę śmierci naszych najukochańszych 

umiłowanych dzieci i wnuczka, którzy zginęli w katastrofie lotniczej Ś†P Elżbiety z Gajdów-

Russek jej synka Marka Russek i brata Jacka Gajdy studenta IV roku Politechniki 

Warszawskiej zostanie odprawiona msza św. za spokój Ich Dusz dnia 2 kwietnia 1970r o 

godz. 10 w kościele parafialnym w Otwocku. O czym życzliwych pamięci Zmarłych 

zawiadamiają pozostali w głębokim bólu Rodzice  

35. Nr. 77 Dnia 30 marca 1970r po ciężkiej chorobie zmarł przeżywszy lat 60 Ś†P Artur Jan 

Koenig Człowiek o kryształowym charakterze, nasz najukochańszy brat, szwagier i wujek, o 

czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku siostra, szwagier i siostrzenica 

36. Nr. 79 Dnia 30 marca 1970 roku zmarł nagle Ś†P Inżynier Adolf Rogalewicz Uczestnik I 

Wojny Światowej w Pułku Ułanów Krechowieckich oraz w II Wojnie Światowej, walczył 

pod Monte Cassino, odznaczony wieloma orderami bojowymi polskimi i angielskimi oraz 

innymi odznaczeniami. Nabożeństwo żałobne i wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi 

[…]. O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu i smutku żona i rodzina 

37. Nr.81 Ś†P Helena z Czerewskich Perzyńska więzień Pawiaka i obozu koncentracyjnego 

w Ravensbrück nr 11451, rzeźbiarka obozowa, wdowa po śp. Józefie, majorze 

topografie poległym na polu chwały, zmarła dnia 2 kwietnia 1970r. po długich i ciężkich 

cierpieniach, przeżywszy lat 75. Pogrzeb odbędzie się dnia 6 kwietnia 1970r na cmentarzu 

ewangelicko-augsburskim po nabożeństwie w kaplicy Halpertów o godz. 14.30 (ul. 

Młynarska). O tej ciężkiej stracie zawiadamiają zrozpaczeni córka, wnuczka, rodzina i 

przyjaciele 

38. Nr. 85 artykuł  Tacjana Wysocka  

39. Nr. 87 W najgłębszym bólu zawiadamiamy, iż w dniu 10 kwietnia 1970r. zakończyła swe 

czynne do ostatka, ofiarne życie nasza najlepsza Matka, ukochana przez wnuki i prawnuki 

Babi, spójnia całej naszej rodziny Ś†P z Narewskich Janina Jankowska żona śp. Karola, 

Architekta, Profesora Politechniki Warszawskiej; Arkonka. Ur. w Paplinie z Radomskiej w 

1877r zmarła opatrzona św. Sakramentami po dwumiesięcznych cierpieniach w następstwie 
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nieszczęśliwego wypadku. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele św. Karola 

Boromeusza na Powązkach w dn. 14.IV (wtorek) o godz. 12, po czym pogrzeb do grobu 

rodzinnego, osieroceni córki, zięć, wnuki, prawnuki, rodzina i przyjaciele 

40. Nr. 88 Profesor dr Ananiasz Zajączkowski 1903-1970 orientalista, światowej sławy 

turkolog. Niezapomnianego nauczyciela żegnają z głębokim żalem uczniowie 

41. Nr. 92 Za dusze Rodziców Ś†P Piotra Wołoncieja Agnieszki Wołonciej i brata Ś†P 

Mieczysława Wołncieja nauczyciela ppor. rez. WP zamordowanego 22. IV. 1943r w 

Oświęcimiu zostanie odprawiona Msz św. w kościele M. B. Nieustającej Pomocy na Saskiej 

Kępie, przy ul. Nobla 16, we środę dnia 22 kwietnia 1970r, o godz. 10.30-o czym 

zawiadamiają synowie i bracia z rodzinami 

42. Nr. 92 W dniu 18 marca 1970r zmarła w Krościenku n/Dunajcem i tam została 

pochowana Ś†P Maria Matejkowa z Wróblewskich Adwokat. Zmarła w czasie swej 

wieloletniej pracy zawodowej poza zaletami umysłu i wiedzy prawniczej odznaczała się 

wysokim uspołecznieniem, wrażliwością na krzywdę ludzką, dobrocią i koleżeńskością. W 

dniu 21 kwietnia 1970r o godz. 18.30 w kościele Zbawiciela odbędzie się na intencję Zmarłej 

nabożeństwo żałobne o czym zawiadamiają koledzy i przyjaciele 

43. Nr. 97 artykuł Marian Wyrzykowski    

44. Nr. 97 Dnia 23 kwietnia 1970r. zmarł Marian Wyrzykowski wybitny, aktor, reżyser, 

profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zasłużony 

pedagog, wychowawca wielu pokoleń aktorskich, ofiarny działacz kultury i działacz 

społeczny, odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I i II kl., Krzyżami Komandorskim i 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Za 

Waszą Wolność i Naszą”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. w Zmarłym scena 

narodowa utraciła wybitnego artystę. Minister Kultury i Sztuki 

45. Nr. 99 W dniu 9 kwietnia 1970r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Toronto w wieku 

lat 64 Ś†P Henryk Helbert żołnierz I Polskiej Dywizji Pancernej Gen. Maczka, uczestnik 

walk w Normandii, Belgii i Holandii, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z 

Mieczami oraz medalami polskimi, francuskimi i angielskimi. Nabożeństwo żałobne odbędzie 

się w dniu 30 kwietnia 1970r. o godz. 10 – w kościele św. Krzyża w Warszawie. Prochy 

zgodnie z ostatnią wolą zmarłego spoczną na ojczystej ziemi. O dacie pogrzebu w kraju 

nastąpi oddzielne zawiadomienie. Życzliwych pamięci zmarłego zawiadamiają o tym  

smutnym  fakcie pogrążeni w głębokim żalu siostry, siostrzeńcy i rodzina w kraju, żona, 

córka, zięć i wnukowie za granicą 
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46. Nr. 100 W trzydziestą ósmą rocznicę śmierci Ś†P Bronisławy z Piotrowskich 

Juszklewiczowej oraz w trzydziestą rocznicę śmierci i w setną rocznicę urodzin Ś†P Wacława 

Juszkiewicza płk WP w stanie spoczynku zostanie odprawiona msza św. we środę dn. 29 

kwietnia 1970r o godz. 10 przed głównym ołtarzem w kościele św. Aleksandra, Plac Trzech 

Krzyży, o czym zawiadamiają córka i zięć 

47. Nr. 101 W dniu 22 kwietnia odszedł od nas nagle w pełni sił i radości życia nasz 

serdeczny przyjaciel Bohdan Kamiński artysta malarz, przyjaciel ludzi i wielki miło śnik 

koni, które stanowiły główny temat Jego niepowtarzalnej twórczości. W Zmarłym tracimy 

wspaniałego człowieka i niezastąpionego, pełnego fantazji towarzysza konnych wypraw.  

Grono przyjaciół z siodła  

48. Nr. 101 Dnia 23 kwietnia 1970 roku zmarł Marian Wyrzykowski żołnierz AK pseud. 

„Żuk” z kompanii „Andrzej” z zgrupowania mjr. Bartkie wicza. W czasie Powstania 

Warszawskiego uczestniczył w zdobywaniu Poczty Głównej, PAST-y oraz w obronie ulicy 

Królewskiej Cześć Jego pamięci  Towarzysze broni  

49. Nr. 102 W niedzielę 3-go maja 1970r w kościele św. Marcina (ul. Piwna) o godz. 17.30 

zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za Zmarłych Ś†P Kazimierza Abramowicza 

Witolda Borowskiego Alfreda Brauna Witolda Eichlera Witolda Januszkowskiego Henryka 

Korkucia Tadeusza Kwiecińskiego Henryka Wendta Jarosława Zdrojewskiego Filistrów 

Konwentu Polonia o czym zawiadamiają Przyjaciele  

50. Nr. 107 W dniu 1 maja 1970r. zmarli śmiercią tragiczną  Ś†P mgr Hubert Mikułowski  lat 

28 Marian Salnikow student SGPiS  lat 23 działacze Zrzeszenia Studentów Polskich, 

członkowie Warszawskiego Yacht-Clubu ZSP, prawi szlachetni ludzie, niezawodni 

Przyjaciele. Załączamy wyrazy głębokiego współczucia Zmarłym Warszawski Yacht Club 

ZSP 

51. Nr. 106 Dnia 1.V.1970r zmarł w wieku lat 52 mgr. inż. Paweł Skrzyniecki Człowiek 

szlachetny, skromny i pracowity o głębokich zasadach moralnych. Jego wielkie serce kochało 

bezgranicznie Ojczyzn, Rodzinę i Przyjaciół. Był wzorowym Mężem, Ojcem i Przyjacielem. 

Wieloletni pracownik biur projektowych., przedsiębiorstw wykonawczych budownictwa i 

placówek naukowo-badawczych. Budownictwo poniosło ogromną szkodę, a „Mostostal” 

utracił jednego z najlepszych swoich inżynierów. Pozostanie zawsze w życzliwej pamięci. 

Dyrekcja, Rada Zakładowa, koleżanki i koledzy ZBiD ”Mostostal”  

52. Nr. 112 Ś†P Mieczysław Natorff inżynier dróg i mostów […] Odszedł człowiek wielkiego 

serca, Odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką 

Odbudowy Warszawy. Budowniczy szeregu największych mostów w Europie. Wykonawca 
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ponad 70 mostów na terenie Polski w tym 2 dwóch w Warszawie. Właściciel firm: „Inż. M. 

Natorff Montaż Konstrukcji Żelaznych i inne roboty inżynieryjne” oraz „Montaż Konstrukcji 

Stalowych”[…] 

53. Nr. 120 artykuł Tadeusz Breza  

54. Nr. 121 W 25 rocznicę tragicznej śmierci na zatopionym przez hitlerowcu statku Cap 

Arcona Ś†P Romualda Tyczyńskiego oraz w 10 rocznicę tragicznej śmierci inż. Adama 

Tyczyńskiego odbędzie się nabożeństwo w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w 

dniu 24 maja br. o godz. 12.30, o czym zawiadamia wszystkich, którzy zachowali Ich w 

pamięci żona-matka 

55. Nr. 121 W dniu 24 maja 1970r. o godz. 11 rano w 55 rocznicę pierwszej bitwy z 

Niemcami pod Pakosławiem, w kościele św. Antoniego (O.O. Reformatorów)przy ul. 

Senatorskiej w Warszawie odbędzie się uroczysta Msza św. za spokój dusz POLEGŁYCH W 

BOJACH oraz ZMARŁYCH TOWARZYSZY BRONI z LEGIONU POLSKIEGO form. 

PUŁAWSKIEJ, a także BRYGADY i DYWIZJI STRZELCÓW POLSKICH w Rosji, na 

którą zapraszają kolegów i rodziny Towarzysze Broni 

56. Nr. 121 Dnia 31 maja br. zmarł Leonid Teliga żeglarz, pisarz, społecznik pierwszy polski 

nawigator w samotnym rejsie dookoła świata. Życiem swym dał przykład, jak należy 

pracować, walczyć i zwyciężać.Pozostanie na zawsze w sercach i pamięci polskich ludzi 

morza. Cześć Jego pamięci Minister Żeglugi 

57. Nr. 121 W dniu 31 maja zmarł Leonid Teliga wybitny żeglarz polski, kapitan Yachtu 

„Opty”, na którym opłynął kulę ziemską, wyróżniony Nagrodą Ministra Spraw 

Zagranicznych dla sportowca, który w 1969r przyczynił się najbardziej do rozsławienia Polski 

Ludowej w świecie, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 

odznaką „Zasłużonego Mistrza Sportu”, srebrnym i złotym medalem „Za Wybitne 

Osiągnięcia Sportowe”, Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego i wieloma innymi 

odznaczeniami państwowymi i odznakami honorowymi. W Zmarłym kultura fizyczna stracił 

wybitnego człowieka o nieskazitelnym charakterze, jednego z najbardziej ofiarnych i 

oddanych sportowców i działaczy. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i 

Turystyki 

58. Nr. 122 Dnia 19 maja 1970r. zmarł w Warszawie prof. dr Cezary Berezowski długoletni 

kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wybitny uczony-znawca prawa międzynarodowego, oddany nauczyciel i serdeczny 

wychowawca kilku pokoleń prawników, człowiek zacnego charakteru i wielkiego serca. 
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Takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci Jego uczniowie – Pracownicy Katedry Prawa 

Międzynarodowego Publicznego UW 

59. Nr. 135 W niedzielę dnia 14 czerwca o godzinie 11 będzie odprawiona Msza św. w 

kościele św. Marii Magdaleny w Warszawie-Wawrzyszewie za dusze PROFESORÓW I 

UCZENNIC Gimn. im. Jana Kochanowskiego poległych w czasie Powstania Warszawskiego 

zaprasza długoletni prefekt Dojazd autobusem 121 i 142 z Placu Komuny Paryskiej 

60. Nr. 138 W dniu 6.VI. 1970r. zmarł Ś†P Zbigniew Zarzecki sierżant „Podhalanin”, 

długoletni członek ruchu oporu w Org. „Polska Niepodległa”, „Armia Krajowa” I rejon plut. 

720 – Legionowo. Uczestnik walk partyzanckich w Puszczy Kampinoskiej i Górach 

Świętokrzyskich – Oddział „Ponurego”. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Nabożeństwo 

żałobne odbędzie się [..] o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Koledzy 

61. Nr. 139 Dnia 14 czerwca 1970r. o godzinie 10.00 w kościele św. Anny na Krakowskim 

Przedmieściu odbędzie się nabożeństwo żałobne za dusze Ś†P ŻOŁNIERZY PIERWSZEGO 

PUŁKU GRENADIERÓW WARSZAWY, którzy w walkach z Niemcami od 14 do 21 

czerwca 1940 roku na ziemi francuskiej w Lotaryngii pod Steinbach, Vittersburg, Honskirch, 

Guinzeling, Lostroff, Loudrefing, Rorbach, Desseling, Baccarab i Raon L’Etape Za Wolność 

Polski i Francji Życie Oddali Towarzysze Broni 

62. Nr. 140 W dniu 21 czerwca 1970r o godz. 11.30 w kościele św. Anny przy ul. Krakowskie 

Przedmieście nr. 68 (Akademicki) odprawiona zostanie msza św. żałobna za poległych w 

czasie działań wojennych w latach 1939-1944 ŻOŁNIERZY 3 PUŁKU UŁANÓW 

ZASŁAWSKICH o czym zawiadamiają koledzy i przyjaciele 

63. Nr. 143 artykuł Stanisław Sodek 

64. Nr. 144 W 30 rocznicę walk we Francji odbędzie się w dniu 21 czerwca 1970r. o godz. 19 

w Katedrze św. Jana przy ul. Świętojańskiej nabożeństwo żałobne za dusze Ś†P Żołnierzy 1 

Dywizjonu Grenadierów poległych w walkach z Niemcami od dn. 14 czerwca do dnia 21 

czerwca 1940 r. na ziemi francuskiej za wolność Polski i Francji Towarzysze Broni 

65. Nr. 145 W 30 rocznicę powstania Batalionów Chłopskich w dniu 21 czerwca 1970 roku o 

godzinie 18 w kościele św. Krzyża w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście zostanie 

odprawione UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO za poległych, pomordowanych i zmarłych 

żołnierzy Batalionów Chłopskich rodziny i towarzysze broni 

66. Nr. 146 artykuł prof. Konstanty Grzybowski 

67. Nr. 148 Anna Wojnicz długoletnia uczestniczka Harcerskiego Teatru „Gawęda”, zmarła 

dnia 21 czerwca 1970r. w wieku lat 22. Aniu dawałaś nam z siebie wszystko, tworzyłaś nasz 
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Teatr, byłaś nam bliska i potrzebna. Nie zginie to, co dało nam Twoje młode serce. Niech 

drzewa szumią Ci melodię naszych piosenek „Gawęda” 

68. Nr. 153 Towarzyszowi Dyrektorowi Janowi Bieńkowskiemu oraz Jego Małżonce wyrazy 

serdecznego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci CÓRKI MAŁGORZATY 

składają Dyrekcja, POP PZPR, Rada Zakładowa i pracownicy Zjednoczenia 

Upowszechnienia Prasy io Książki „Ruch” 

69. Nr. 162 Mgr. inż. Stanisław Wojnarowicz […] Współtwórca wodociągu praskiego na 

Wiśle, obrońca Modlina, więzień Pawiaka i obozu w Monachium [..] 

70. Nr. 177 W niedzielę dnia 9 sierpnia 1970r o godzinie 18.30  w kościele parafialnym w 

Markach zostanie odprawiona MSZA ŚWIĘTA za spokój dusz pomordowanych w okresie 

konspiracji i poległych w walkach powstańczych o niepodległość Ojczyzny Ś†P 

ŻOŁNIERZY AK 17 Bajonu „Celków”-Marki, VII Obwodu „Obroża”. Towarzysze broni  

71. Nr. 177 W dniu 1. VIII.1970r o godzinie 10 odbędzie się MSZA ŻAŁOBNA w kaplicy 

S.S. Marii przy ul. Hożej … za poległych w walkach o Polskę żołnierzy VII Obwodu AK 

„Obroża” – Warszawa ……………o godz. 10 nastąpi złożenie hołdu poległym na cmentarzu 

wojskowym (Powązki) pod pomnikiem „Obroży” kwatera ….. Towarzysze broni 

72. Nr. 177 Dnia 29 lipca 1970r. w pierwszą bolesną rocznicę tragicznej śmierci naszego 

jedynego ukochanego Syna i Brata Ś†P Gabiela Andrzeja Paszkowskiego oraz Ojca Jego Ś†P 

Aleksandra Jana Paszkowskiego oficera drugiego pułku lotniczego w Krakowie i 300 

Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych w Anglii, podczas wojny odznaczonego 

Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych poległego w locie 

bojowym nad Essen w dniu 8/9 czerwca 1942r. Msza święta za spokój Ich dusz odbędzie się 

w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej Głównej w dniu 29 lipca br. o godz. 18, o 

czym życzliwych Ich pamięci, Rodzinę, Przyjaciół i Znajomych zawiadamiają matka, ojczym, 

córka i siostra z mężem w Waszyngtonie, najbliższa rodzina w kraju i Londynie 

73. Nr. 177 lakoniczny Dnia 23 lipca 1970 roku zmarła Helena Grabowska były wieloletni 

kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Cześć Jej pamięci 

Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina 

74. Nr. 186 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca 1970 r. zmarł w Warszawie 

w wieku lat 65 Ś†P Stanisław Małecki b. major Wojska Polskiego, uczestnik walk 

wrześniowych w 1939r szeregu walk na różnych frontach alianckich, odznaczony m. in. 

Krzyżem Walecznych i Krzyżem za Monte Cassino, człowiek prawy i szlachetnego serca. 

Pogrzeb odbył się 4 sierpnia br. na Bródnie. Cześć Jego pamięci Bracia 
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75. Nr. 186 Dr Stefania Hertz ur. 2.12.1877, zm. 3.8.1970 wdowa po bajkopisarzu i 

publicyście Benedykcie Hertzu, jedna z pierwszych kobiet-lekarek w Polsce, człowiek 

wielkiego charakteru i wielkiego rozumu. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Komunalnym 

(dawnym wojskowym) w dn. 7. VIII o godz. 12. Córka, wnuczki, prawnuk, rodzina i 

przyjaciele 

76. Nr. 187 Za spokój dusz Ś†P Kamilli i Władysława Rybki bojowników o szkołę polską 

oraz za ich dzieci Władysławę Nałęcz-Sosnowską z Rybków Kamillę Karwowską z Rybków 

kapitana lotnika inżyniera Henryka Rybki obrońcę Warszawy zamordowanego bestialsko 

przez hitlerowców. Odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Teresy przy ul. Tamka 

4 o godz.10 11 sierpnia 1970 r., na które życzliwych pamięci zaprasza Rodzina 

77. Nr.187 Za spokój duszy Ś†P Kamilli i Władysława Rybki bojowników o szkolę polską 

oraz za ich dzieci Władysławę Nałęcz-Sosnowską z Rybków Kamillę Karwowską z Rybków 

kapitana lotnika inżyniera Henryka Rybki obrońcę Warszawy zamordowanego bestialsko 

przez hitlerowców. Odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Teresy przy ul. Tamka 

4 o godz. 19 11 sierpnia 1970 r., na które życzliwych pamięci zaprasza Rodzina 

78. Nr. 194 W intencji świetlanej Duszy Ś†P zostaną odprawione nabożeństwa – w 

przeddzień imienin Jacusia w dniu 16.VIII o godz. 12.30 w kościele N.P.N Marii Panny przy 

ul. Gwiaździstej nr 81 – w piątą najboleśniejszą rocznicę w dniu 22.VIII o godz. 7.00 w 

kościele N.P.N Marii Panny przy ul. Gwiaździstej nr 81 oraz – w dniu 22.VIII o godz. 18.00 

w kościele św. Józefa w Ińsku Rodzice i brat z żoną 

79. Nr. 197 artykuł Zbigniew Świętochowski 

80. Nr. 198 depesza prasowa Zgon Pawła Jasienicy (P) 19 bm. po długiej, nieuleczalnej 

chorobie zmarł w Warszawie w wieku 61 lat pisarz Paweł Jasienica. Zmarły był autorem 

wielu książek o tematyce historycznej, a wśród nich tak znanych jak „Słowiański rodowód”, 

„Polska Piastów” i „Polska Jagiellonów”. (PAP) 

81. Nr. 198 Dnia 19 sierpnia 1970 roku zmarł w Warszawie Leon Lech Bejnar (Paweł 

Jasienica) pisarz i publicysta, członek Związku Literatów Polskich, laureat nagrody im. 

Włodzimierza Pietrzaka, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

Związek Literatów Polskich 

82. Nr. 200 Ś†P Zofia Krygler z domu Oldyńska Piękna kobieta i szlachetny człowiek, mój 

wielki przyjaciel, zmarła nagle dnia 16 sierpnia 1970 w swoim ulubionym Konstancinie i tam 

została pochowana mąż 

83.LOSY Nr. 205 W dniu 23 sierpnia 1970 roku Zofia z Zielińskich Dębicka żołnierz AK, 

uczestnik akcji pomocy Żydom organizacji „Żegota”. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w 
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dniu 28 sierpnia bm. o g. 11 w kościele Karola Boromeusza po czym nastąpi złożenie zwłok 

w grobie rodzinnym, o czym zawiadamiają przyjaciele 

84. Nr. 206 Za dusze Ś†P ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BATALIONU „ZOŚKA” 

poległych w czasie okupacji w Powstaniu Warszawskim odbędzie się MSZA ŚWIĘTA dnia 

31 sierpnia (poniedziałek) o godz. 19 w kościele św. Antoniego przy ul. Senatorskiej rodziny i 

koledzy  

85. Nr. 208 W dn. 29.VIII. 1970r. zmarła w Warszawie tow. Maria Cichawa z domu Miller, 

ps. „Marysia” w wieku lat 54. Pełniła ona funkcje łączniczki Dowództwa Głównego G. L. 

A.L. od r. 1942 na terenie woj. kieleckiego, warszawskiego „Lewa Podmiejska”. W r. 1944 

brała udział w Powstaniu Warszawskim w szeregach A.L. Grono towarzyszy i przyjaciół 

86. Nr. 210 Z głębokim żalem zawiadamia, że dn. 31. VIII zmarł Ś†P Ignacy Marian 

Kruszewski lat 74, b. długoletni właściciel przedsiębiorstwa budowlanego, członek W.T.W, b. 

inspektor nadzoru M.P.I.I., ostatnio st. inspektor Z.B.M. Odszedł od nas nagle nasz kochany 

Mąż, ojciec, brat i Dziadziuś, człowiek skromny i szlachetnego serca. Zasłużony uczestnik 

obrony Warszawy, całe swe pracowite życie poświęcił rozbudowie Stolicy. Msza św. żałobna 

odprawiona zostanie w kościele św. Jakuba przy ul. Narutowicza w piątek dn. 4.IX. o godz. 

10.30, po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz powązkowski do grobu rodzinnego. 

Żona, córki, siostry, szwagierka, zięciowie i rodzina 

87. Nr. 216 Na intencję świetlanej pamięci Janiny z Troetzerów Suzin zmarłej śmiercią 

tragiczną w 80 roku życia w Powstaniu 1944r. i Jej córki Józefy z Suzinów Kosińskiej zgasłej 

w Sopocie 6 lipca 1970 w wieku lat 76, b. więzień Pawiaka w 1943 sekretarza Akademii 

Sztuk Plastycznych w Gdańsku oraz Jej syna Janka Kosińskiego powstańca warszawskiego, 

poległego w 17 wiośnie życia odprawione zostanie w dniu 13 września 1970r. o godz. 11.30 

w kościele św. Piotra i Pawła uroczyste nabożeństwo, na które wszystkich życzliwych Ich 

pamięci serdeczne zaprasza rodzina 

88. Nr. 216 W dniu 10 września, o godzinie 19 w Kościele św. Krzyża odbędzie się 

nabożeństwo za duszę zmarłych Ś†P Antoniego i  Honoraty Blikle założycieli firmy oraz 

Wiesława-Antoniego i Julii Blikle o czym zawiadamiają Przyjaciół i Kolegów Jerzy Blikle z 

żoną, siostrą, synem, wnukiem i rodziną  

89. Nr. 217 artykuł zmarł Wiktor Loth 

90. Nr. 221 depesza Jerzy Strenger nie żyje  

91. Nr. 222 Dnia 15 września 1970 r. zmarł przeżywszy lat 91 Ś†P Stanisław Węglewski 

inżynier uczestnik walk o niepodległość Polski od 1899 r., więzień X Pawilonu i Pawiaka, 

oficer I Brygady Legionów Polskich (Beliniak) odznaczony Krzyżami Niepodległości i 
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Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Nabożeństwo żałobne 

odbędzie się dnia 19. IX o godz. 12 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po 

którym nastąpi złożenie do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu żona, 

wnuczka z mężem i prawnuczka oraz rodzina  

92. Nr. 223 19 września 1970 r. w XXXI rocznicę żołnierskiej śmierci w walkach nad Bzurą 

generała brygady Stanisława Grzmot-Skotnickiego dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii i 

grupy operacyjnej „Czersk” odprawione zostanie nabożeństwo w kościele św. Krzyża o godz. 

19.30 złożenie kwiatów na cmentarzu Komunalnym o godz. 18.30, o czym zawiadamiają 

towarzysze broni, przyjaciele i rodzina 

93. Nr. 225 W dniu 24 września 1970 r. o godz. 10 w kościele św. Anny (Krakowskie 

Przedmieście 68) odprawiona zostanie MSZA ŚWIĘTA za duszę WŁADYSŁAWY LANGE, 

księdza EDWARDA DETKENSA i wszystkich nauczycieli oraz wychowanek gimnazjum 

Wł. Lange zamordowanych podczas wojny i zmarłych po wojnie, o czym zawiadamiają 

koledzy i uczennice 

94. Nr. 226 Na intencję Ś†P Oskara Sosnowskiego Profesora Politechniki Warszawskiej, 

architekta, uczonego, twórcy Zakładu Architektury Polskiej, poległego w oblężeniu 

Warszawy dn. 24. IX. 1939r Jego synów Stanisława i Oskara Sosnowskiego poległych w 

walce w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. oraz Jego żony Władysławy Oskarowej 

Sosnowskiej zmarłej w dn. 14. VIII. 1970 odprawione zostanie nabożeństwo żałobne w 

kościele paraf. św. Jakuba przy pl. Narutowicza w dniu 24 września 1970 o godz. 9 o czym 

zawiadamiają przyjaciele, współpracownicy, uczniowie  

95. Nr. 226 Dnia 26. IX. o godz. 18.00 w kościele Dz. Jezus (Pl. Starynkiewicza) zostanie 

odprawiona MSZA ŚWIĘTA Za poległych żołnierzy AK B. ZGRUPOWANIA CHROBRY II  

o czym zawiadamiają Towarzysze broni i rodziny 

96. Nr. 227 Dnia 26 września 1970 r. o godz. 19 w Kościele św. Aleksandra (Pl. 3 Krzyży) 

odbędzie się MSZA ŚWIĘTA ZA POLEGŁYCH I ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY ARMII 

KRAJOWEJ BATALIONU „BEŁT” o czym zawiadamiają Towarzysze broni 

97.  Nr. 227 W 26 rocznicę zakończenia walk powstańczych na Mokotowie – w dniu 26 

września 1970r. o godz. 10 (sobota) w kościele św. Michała przy ul. Puławskiej zostanie 

odprawione NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA POLEGŁYCH  ŻOŁNIERZY A.K. PUŁKU 

„BASZTA” oraz innych Oddziałów walczących na Mokotowie o czym zawiadamiają 

Koledzy i Rodziny 
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98. Nr. 228 Dnia 27 września 1970r. o godz. 10 w kościele św. Trójcy na Solcu odbędzie się 

nabożeństwo żałobne za żołnierzy zgrupowania AK „KRYSKA” na Czerniakowie poległych 

w konspiracji i Powstaniu Warszawskim, na które zapraszają rodziny i przyjaciele 

99. Nr. 230 W dniu 30 września 1970 r. o godz. 19-tej zostanie odprawiona MSZA ŚWIĘTA 

w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu przy ul. Felińskiego za duszę żołnierzy 8 

DYWIZJI PIECHOTY „ŻYWICIEL” ARMII KRAJOWEJ poległych w walce z hitlerowskim 

okupantem o czym zawiadamiają Rodziny i Towarzysze Broni  

100. Nr. 237 W dniu 16 października 1970 r. o godz. 10 w kościele parafialnym w Falenicy 

odprawione zostanie Nabożeństwo Żałobne w intencji żołnierzy AK oddziału Dywizji 

Bojowej „SKRYTY” oraz innych oddziałów „Kedywu” Obwodu „Obroża” Okręgu W-wa 

poległych w latach 1939-1945, o czym zawiadamiają rodziny i towarzysze broni 

101. Nr. 239 artykuł  Zmarł Julian Przyboś  

102. Nr. 240 Dnia 6 października 1970 roku zmarł w Warszawie Julian Przyboś znakomity 

poeta i eseista pierwszy Prezes Związku Literatów Polskich, wieloletni działacz społeczny, 

wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, współtwórca Krakowskiej  

Poetyckiej, b. poseł do Krajowej Rady Narodowej i b. poseł PRL w Szwajcarii laureat 

nagrody państwowej I stopnia i nagrody miasta Krakowa, odznaczony Orderem Sztandaru 

Pracy I klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 

Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury i Odznaką „Zasłużonego dla województwa 

rzeszowskiego”. W Zmarłym polska literatura traci jednego z najwybitniejszych odnowicieli 

poezji, koledzy zaś serdecznego przyjaciela. Cześć Jego pamięci! Związek Literatów Polskich 

103. Nr. 243 artykuł Adam Rapacki 
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