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Aneta Czarnecka      Warszawa, dn. 03.VIII.2011r. 

 

I.  Analiza językowo-kulturowa nekrologów z sierpnia 1939r.-wersja robocza 

 

ZOBACZ WYKAZ NEKROLOGÓW, KTÓRY ZNAJDUJE SI Ę NA KOŃCU 

ARTYKUŁU  

 

Analizie językowej, a także kulturowej poddałam nekrologi, które zostały zamieszczone 

na łamach warszawskiej prasy (Czas1, Kurier Warszawski2, Express Poranny, Mały Dziennik 

5 groszy3, Polska Zbrojna4, Warszawski Dziennik Narodowy5) w sierpniu1939r. W 

analizowanym materiale występują trzy rodzaje ogłoszeń pogrzebowych, do których należą 

informacje o śmierci i pogrzebie, rocznicy oraz podziękowania.  

Analizowane nekrologi przede wszystkim opatrywane były tradycyjnym symbolem 

religijnym Ś†P. 

 Nadawcy nekrologów identyfikowali osobę zmarłą przede wszystkim pełnym 

imieniem i nazwiskiem z nierzadkim podaniem drugiego imienia zmarłego: (Ludwik 

Władysław Grygołajtys, Michał Maria Grek, Eugeniusz Paweł Ziółkowski, Napoleon Piotr 

Ressau-Rousseau), co się we współczesnych anonsach nie zdarza. W niektórych nekrologach 

mężczyzn nadawcy umieszczali także przydomek, który był dodatkową formą identyfikacji: 

(Stanisław Arcisz-Arciszewski, Bronisław Gozdawa-Jackowski, Jan Krajewski-Kukiel, Jerzy 

Szreniawa-Węgliński, Konstanty Ścibor-Marchocki, Kazimierz Taczała-Gierkiewicz). 

 Do rzadkości było określenie przez nadawców hierarchii rodowej zmarłego: Michał 

Wiliński senior. 

                                                
1 Czas, dziennik informacyjno-polityczny wydawany w latach 1848–1934 w Krakowie, a w latach  1935–39 w 
Warszawie. Pierwszy numer ukazał się 3 listopada 1848 roku. Pismo było naczelnym organem konserwatystów 
("Stańczyków"), redagowanym w II połowie XIX wieku m.in. przez Stanisława Koźmiana i Pawła Popiela. 
Wokół pisma skupiali się przedstawiciele krakowskiej szkoły historycznej, wśród których szczególne miejsce 
zajmował Józef Szujski, drukujący na łamach "Czasu" szkice i eseje. 
2 Kurier Warszawski, polski dziennik związany z Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym, wydawany w 
nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy, popularny wśród urzędników państwowych i warstwy inteligenckiej stolicy. 
3 Mały Dziennik 5 groszy, gazeta niegdyś bardzo popularna (też ze względu na cenę 5 groszy), wydawana w 
Niepokalanowie. 
4 Polska Zbrojna, czasopismo (tygodnik) wydawany przez Redakcję Wojskową utworzoną przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Jest jednym z najstarszych wydawanych do dnia dzisiejszego polskim czasopismem. 
Pierwszy numer pisma został wydany w październiku 1921 roku. Gazeta wychodziła jako dziennik i jako 
półoficjalny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych. Była wydawana nieprzerwanie do roku 1950.  
5 Warszawski Dziennik Narodowy- Gazeta Warszawska, pierwsza warszawska gazeta ukazująca się regularnie 
przez długi okres. Założona po kasacie zakonu jezuitów w 1774r. Gazeta wydawana była pod różnymi nazwami 
do 1935r. Zakazana przez władze sanacyjne za skrajnie prawicowe poglądy. W 1935r., ukazywała się pod 
tytułem Warszawski Dziennik Narodowy do 1939r. 
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Sposób identyfikacji nekrologów kobiet sprowadzał się zazwyczaj do podania: 

imienia, nazwiska rodowego w l.mn z przyimkiem z np.: Aniela z Reszków Orlikowska; 

imienia i nazwiska męża zakończonego sufiksem dzierżawczym-owa np.: Helena z 

Wasilewskich Wacławowa Załuska, Helena z Lelowskich Feliksowa Brzozowska. Przyimek z 

wskazywał na wspólnotę rodową nazwiska kobiety w formie l. mn. np.: z Zembiczów 

Stanisława Jakubowska, Helena z Braunów Kierbedziowa, Eugenia z Zaorskich Sobiepańska. 

Tego rodzaju konstrukcje składniowe należą do archaicznych i nie są stosowane we 

współczesnych nekrologach zwyczajowych. Nadawcy analizowanych nekrologów rzadko 

przywoływali łacińską formułę primo voto, secundo voto: Maria z Kotylińskich 

Świeściakowska I-o voto Rozmanitowej, z Modelskich I-v. Maria Olszewska II-v. 

Bogusławska. W analizowanych nekrologach do rzadkości należało przywołanie więcej niż 

dwóch imion np.: Kazimiera, Ksawera, Anna Skrzyńska. Do rzadkości należało 

przywoływanie przez nadawców analizowanych anonsów tytułów arystokratycznych: Stefanii 

z hr. Lasockich Kazimierzowej hr. Rzewuskiej, Ludwika z Hr. Ostrowskich Hr. Żółtowska. 

Nazwiska panieńskie były zakończone sufiksem –ówna i występowały rzadko: Basia, Buba 

Buchtówna. Forma hipokorystyczna użyta została wobec dzieci np: Szymuś-Tadzio, 

Wiesiulek, Basia- Buba, Reniutka, Dzidziulka.  

Zamieszczano ponadto informacje o rodzicach osób zmarłych: jedyny ukochany syn 

Marii ze Stypińskich i ś.p Henryka, córka ś.p. Ignacego i ś.p. Konstancji z Dunin-

Wąsowiczów, właścicieli Dóbr Piaskowice ziemi Łęczyckiej, córka Zygmunta-doktora 

medycyny i Władysławy z Głogowskich, ukochana córka Michała i Marii Czartoryskich, 

córka Powstańca 1863 roku.. 

W nekrologach kobiet nadawcy zamieszczali także informacje o stanie cywilnym 

zmarłej: żona pracownika Banku Zachodniego, żona kierownika oddz. II Wydz. Ogrodnicz. 

Zarządu m.st. W-wy, żona przemysłowca, wdowa po ś.p. Wacławie Profesorze Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wdowa po ś.p. Romualdzie, 

adwokacie z Łucka, wdowa po inżynierze Edwardzie, weteranie Powstania 1863r, żona ppłk. 

saperów, żona dowódcy pułku, wdowa po ziemianinie, wdowa po ś.p. Pułkowniku Kazimierzu, 

wdowa po ś.p. Ignacym Sędzi Pokoju. 

Więzy rodzinne i emocjonalne najbliższych z osobą zmarłą były wyrażane w 

następujących sformułowaniach: mój drogi mąż i nasz najukochańszy ojciec, nasza 

najdroższa i niezapomniana żona i matka, najidealniejszy syn i brat, nasza najukochańsza 

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

urodzony w majątku Rodzinnym Szenderany Negryńce na Besarabii, urodzona w Chruścinku 

ziemi kutnowskiej, ur. w dobrach rodzinnych Pawlikowice z. Kutnowskiej, urodzona w 

majątku Bieliki ziemi Piotrkowskiej, urodzony w Przytulii na Podolu 1899r, urodzony dnia 29 

maja 1894 roku w Wyganowicach; śmierci: zmarła w Grajewie, zmarła w Wysokiej, zginął 

[…] w Himalajach, zasnął w Panu w Świdrze, zmarł […] w Sterdyni, zmarła […] w Niemnie 

pow. Lidzki. Osoby zmarłe związane za życia z miejscem urodzenia, zamieszkania określano 

wyrazem obywatel: obywatelka m. Płudy, obywatel Podkowy Leśnej, obywatelka ziemi 

Mińskiej, b. obywatel ziemi ciechanowskiej, b. obywatelka m. Krosna woj. lwowski, obywatel 

m. Pruszkowa, obywatelka Anina, obywatel m. Włoch a także Puławiak. Określenie obywatel 

związane było ponadto z ziemiańskim pochodzeniem zmarłego: obywatel ziemski, obywatel 

ziemski z Podola. Nadawcy nekrologów zamieszczali także informacje o pochodzeniu i 

własności materialnej osoby zmarłej: b. właścicielka majątku Straszkówek, właściciele Dóbr 

Piaskowice ziemi Łęczyckiej, właścicielka majątku Wysoka pow. grójeckiego, właściciel 

majątku Czaple na Kujawach, właściciel maj. Hornówek ziemi Lipnowskiej, właściciel dóbr 

ziemskich Koźniewo Wielkie powiatu pułtuskiego, właściciel Dóbr Markowce, Pilipy i 

Słobódka na Podolu. Toponimy ponadto informują o miejscu i okolicznościach śmierci 

zmarłego: zginął tragicznie w nurtach Bugu, tragicznie zmarł Kierownik Polskiej Wyprawy w 

Himalaje. 

Analizowane nekrologi zawierają informacje dotyczące przynależności do organizacji 

wojskowych: Beliniak6, Dowborczyk7, Zarzewiak8. 

W badanych nekrologach eksponowano informacje o wykształceniu: inżynier-

architekt, absolwent weterynarii U.J.P, b wychowanek Gimn. im. Władysława IV, b. 

nauczycielka, dziennikarz, uczeń Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, nauczycielka emerytka 

przyrodniczka ze stopniem Bakałarza z Uniwersytetu w Genewie, magister praw, leśnik-

puławiak, b. wychowanek Politechniki Warszawskiej i Kijowskiej i sprawowanej funkcji: 

porucznik 1-go pułku Artylerii Najcięższej, b. wiceprezes Sądu Apelacyjnego, referent 

prasowy w delegacji polskiej przy Lidze Narodów, szef gabinetu Wojskowego Prezydenta R. 

P, prezes Rady Nadzorczej Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów 

Hutniczych Sp. Akc., prezes Rady Powszechnego Banku Związkowego w Polsce S. A., 

długoletni członek Warszawskiego Tow. Farmaceutycznego, zastępca Naczelnika Wydziału 

                                                
6 Był to Strzelecki Oddział Kawaleryjski „Beliniak”. 
7 Żołnierz I Korpusu Polskiego w Rosji pod dowództwem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. 
8 Od „Zarzewie”- była to Organizacja Młodzieży Niepodległościowej. 
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , prezes Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich, porucznik 

ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, szef sztabu dywizji piechoty, major artylerii, porucznik 

pułku Ułanów Podolskich, kapitan-geograf, porucznik, rotmistrz, kapitan-pilot, żołnierz I 

Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, żołnierz pułku „Zuchowatych”. Nadawcy ponadto w 

przeważającej większości analizowanych nekrologów nobilitowali zmarłego poprzez 

zamieszczanie informacji o nadanych odznaczeniach takich jak: Krzyż Harcerski z czasów 

walk o Niepodległość Polski, Krzyż Walecznych i Odznaka Narodowego Naczelnego 

Polskiego Komitetu Wojskowego za formowanie Wojsk Polskich w Rosji; Medal 

Niepodległości, Medal za Wojnę, Komandoria z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 

Komandoria z Gwiazdą Orderu Leopolda, Krzyż Obrony Lwowa, Order Virtuti Militari V kl., 

Złoty Krzyż Zasługi, Polowa Odznaka Pilota, Krzyż Kawalerski fr. Legii Honorowej, Krzyż 

Komandorski Korony Rumuńskiej, Medal 10-lecia, Medal de la Victorie, Medal Orląt, 

Srebrny Krzyż Zasługi, Śląski Krzyż za Waleczność, Krzyż I Brygady za Wierną Służbę, Medal 

za ratowanie ginących, jubilat 50-letniej pracy zawodowej. Analizowane nekrologi były także 

punktem odniesienia do wcześniejszych dziejów zmarłego: uczestnik walk o Niepodległość 

Polski, uczestnik walk o Niepodległość w szeregach Legionu Puławskiego Dywizji Gen. 

Żeligowskiego i W. P, b. ochotnik wojny bolszewickiej, w czasie wojny 1918-1920 walczył 

jako rotmistrz 3p. ułanów; w roku 1918 po powrocie do kraju wstąpił do wojska polskiego 

jako ochotnik do pułku Ułanów Zaniemeńskich. W szeregach tego pułku przebył całą 

kampanię bolszewicką w latach 1919-1920.  

 Osoby zmarłe przedstawiane były przez nadawców nekrologów ze środowiska 

zawodowego zmarłego pozytywnie np.: w zmarłym tracimy dobrego żołnierza i kolegę; 

tracimy szczerego Przyjaciela naszego przedsiębiorstwa i wieloletniego gorliwego towarzysza 

naszych prac, którego charakter, obowiązkowość i kompetencję ceniliśmy wysoko; pionierka 

rozumnego postępu, niezależnych przekonań, krzewiła oświatę w tajnym nauczaniu […] 

budząc ducha niepodległości […] , gorąca patriotka szczerych postępowo-demokratycznych 

zasad, człowiek silnego, szlachetnego charakteru. 

Najliczniejszą grupę stanowili zmarli wyznania rzymskokatolickiego, w mniejszym 

stopniu ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego, o czym informują miejsca pochówku. 

Anonsom osób zmarłych wyznania rzymskokatolickiego towarzyszą informacje o treściach: 

opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami 

po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami po półrocznej chorobie, po 

krótkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami, opatrzona Sakramentem Komunii Św. 
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Najczęściej pojawiającym się terminem na zawiadomienie o śmierci jest zmarł (-a)w 

mniejszym stopniu wzmocnionym określeniami: zmarła tragicznie, zmarła nagle. 

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, zasnął (-a) w Panu. Metaforyczne ujęcie śmierci w kategorii przejścia wyrażane 

jest określeniem rozstać się np.: rozstał się z tym światem. Eufemistycznym określeniem 

zaliczającym się do metafory przejścia w analizowanych nekrologach jest czasownik: odeszła.  

Nadawcy anonsów skłaniali się do używania ekspresyjnego i podniosłego języka, który 

widoczny był w następującym wyrażeniu: oddał swą prawą duszę Bogu. Nadawcy śmierć 

dzieci wyrażali w sformułowaniu: powiększył grono aniołków. 

Nabożeństwa żałobne odprawiane były z okazji pogrzebu, rocznicy śmierci, bolesnej 

rocznicy, tragicznej rocznicy, strasznej rocznicy, ( pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, 

szóstej, dwunastej), imienin, za spokój duszy, za spokój Jej świetlanej duszy, za spokój Jej 

czystej duszy, za spokój duszyczki, w 7, 20 miesięcy od śmierci, a także jako doroczny zwyczaj 

np: […] za poległych i zmarłych Ś†P Artylerzystów Konnych (zob. aneks nr. 13) 

Formuła finalna analizowanych nekrologów sprowadzała się do określenia stanu 

emocjonalnego nadawców: w ciężkim smutku pogrążeni, pozostali w nieutulonym żalu. 

Nekrologi ponadto kończą się zazwyczaj wyrażeniem z członem przymiotnikowym: 

pogrążeni w głębokim smutku. Nekrolog również był dogodną formą zawiadomienia bądź też 

zaproszenia na obrządki pogrzebowe osób związanych ze zmarłym: na smutne te obrzędy 

zapraszają krewnych, przyjaciół, znajomych i życzliwych pamięci, o smutnych tych obrzędach 

zawiadamiają. W niektórych anonsach nadawcy informują, że o dniu pogrzebu nastąpi 

osobne zawiadomienie, specjalne zawiadomienia rozsyłane nie będą oraz upraszają o nie 

składaniu kondolencji.  

Analizowane nekrologi podziękowania były kierowane głównie do wszystkich tych 

osób, które oddali ostatnią posługę, uczcili pamięć, wyrazili współczucie w tych ciężkich 

chwilach. 

Nadawcami nekrologów była najbliższa rodzina: matka, ojciec, żona, mąż, siostra, 

brat, córka, syn, teść, teściowa, bratowa, szwagier, bratanica, babcia, dziadek, wnuki, 

synowa, zięciowie, rodzina, starsza córka, bliżsi krewni oraz instytucje, z którymi zmarły był 

związany: Rada i Dyrekcja Powszechnego Banku Związkowego w Polsce S.A, Rada 

Nadzorcza i Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sp. 

Akc, Rada Nadzorcza Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych R. P, Państwowe 

Zakłady Lotnicze, Szef, Oficerowie i Urzędnicy Wojskowego Instytutu Naukowo-
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Oświatowego, Dowódca i Korpus Oficerski Warszawskiego Pułku Lotniczego, Zarząd 

Wydawnictwa „Kurier Poranny”, Dyrekcja Gimnazjum i Współpracowniczki, Dowódca, 

Oficerowie, Podoficerowie i Ułani Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, Dowódca, 

Oficerowie, Podoficerowie i Strzelcy Mazowieckiego Pułku Piechoty, Dowódca i Korpus 

Oficerski Pułku Ułanów Podolskich, Dowódca, Oficerowie, Podoficerowie i Kanonierzy 

Artylerii Przeciwlotniczej, Korpus Oficerski i Korpus Podoficerski Oddziału K.O.P. 

„Powiśle”.  Symptomatyczne dla badanych nekrologów jest archaiczna już dziś konstrukcja 

dotycząca podpisu nadawców, w której imię kobiety zostało zastąpione imieniem jej męża: 

Mieczysławostwo Niklewiczowie, Franciszkowie Krasińscy. 

W części analizowanych nekrologów nadawcy oddają cześć i hołd zmarłemu w 

następujących formułach: Cześć Jego pamięci, Cześć Jej świetlanej pamięci, Cześć pamięci 

zacnego Człowieka i zasłużonego Obywatela, które są zdecydowanie częstsze niż w 

nekrologach okresów późniejszych. 

Do rzadkości była zamieszczana przez nadawców informacja o oczekującym środku 

transportu na pogrzeb: konie oczekiwać będą w dniu pogrzebu w piątek na st. Jastrzębia, kol. 

Grójeckiej na pociąg wychodzący z Warszawy o godzinie 7 min 30 rano. 

 

II. Specyfika prasowych zawiadomień o śmierci z sierpnia 1939r 

 Obok nekrologów z tzw. „czarnej ramki”,,, które były zamieszczane na łamach 

poddanych analizie publikowanych w sierpniu 1939r gazet ukazywały się inne formy 

zawiadamiania o śmierci np.: artykuły, depesze prasowe oraz kronika pt: Z żałobnej karty.  

W „Kurierze Porannym” zamieszczane były ponadto zawiadomienia o odbytym 

pogrzebie, o którym informował nagłówek prasowy o treści: Wczorajsze pogrzeby w 

Warszawie. Publikowano lakoniczne informacje, które zawierały: miejsce pochówku, 

nazwisko, imię, wiek zmarłego, godzinę i kościół, w którym odbyło się nabożeństwo np.: NA 

POWĄZKI Pasamońska Lucyna, l. 17, g. 13, kośc. św. Jana; NA BRÓDNO Wytrykowski 

Władysław, l. 45, g. 13, kośc. św. Floriana, . „Warszawski Dziennik Narodowy” przyjął 

analogiczną formę powiadomienia o śmierci, którą zatytułował: Zmarli w Warszawie.  

Depesze prasowe z całego świata donosiły o śmierci znanych osób w nagłówkach 

prasowych np.: Tajemnicza śmierć bankiera wstrząsnęła wielkimi giełdami Europy (zob. 

aneks nr. 24), zmarł lord Howard of Penrith wybitny dyplomata angielski (zob. aneks nr. 21). 

Depesze prasowe zawierały głównie informacje dotyczące okoliczności śmierci znanych osób 

określając czas śmierci (ubiegłej nocy), miejsce śmierci (na szosie koło Strasburga), wiek 

zmarłego, pochodzenie (syn znanego konstruktora automobilowego), a także pozycje 
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społeczną (dyrektor fabryki samochodów, jeden z najlepszych francuskich kierowców 

wyścigowych: zob. też aneks nr. 23). Symptomatyczne były lakoniczne depesze prasowe, w 

których najważniejszym ich celem było powiadomienie o śmierci zmarłego np.: zgon 

pięściarza (zob. aneks nr. 28), zgon generała (zob. aneks 26). 

 Na łamach publikowanych w sierpniu gazet ukazywały się artykuły o charakterze 

żałobnym, w których oprócz podstawowej informacji o śmierci osoby zmarłej zawierały 

rozbudowaną notę biograficzną. Nota przedstawiała życiorys oraz najważniejsze dokonania w  

środowisku, w którym pracowała osoba zmarła (zob. aneks nr.12, 16, 20). 

 W kronice zatytułowanej Z żałobnej karty zamieszczano ponadto powiadomienia wraz 

z krótkim opisem pogrzebu, który już się odbył oraz krótką charakterystyką osoby zmarłej 

(zob. aneks nr. 10, 22). 

 

III.  Elementy stałe i elementy zmienne nekrologów z sierpnia 1939r.  

A. Elementy stałe nekrologów z sierpnia 1939r. 

Do stałych elementów nekrologów z sierpnia należał: symbol religijny Ś†P, część 

onomastyczna (imię i nazwisko), forma hipokorystyczna wobec imion dzieci, stan cywilny 

zmarłej, data śmierci i data pogrzebu, określenie powiększył grono aniołków stosowane wobec 

śmierci dziecka, miejsce i godzina nabożeństwa, formuła finalna (pogrążeni w głębokim 

smutku), nadawca –najbliższa rodzina, instytucja. 

 

B. Elementy zmienne nekrologów z sierpnia 1939r. 

Do zmiennych elementów nekrologów z sierpnia należała: część 

onomastyczna(imiona-podwójne, potrójne, przydomek, nazwisko primo voto, secundo voto, 

hierarchia rodowa-senior,), tytuły arystokratyczne, informacja o rodzicach osób zmarłych, 

więzy rodzinne z osoba zmarłą, miejsce urodzenia, miejsce i okoliczności śmierci, określenie 

obywatel z miejscem zamieszkania, określenie obywatel ziemski związany z posiadanymi 

dobrami materialnymi, pochodzenie i majątek zmarłego, przynależność do organizacji 

wojskowych, wykształcenie, sprawowana funkcja, nadane odznaczenia, wcześniejsze dzieje 

zmarłego dotyczące walki zbrojnej dla kraju, przedstawienie cech charakteru i dokonań 

zmarłego w środowisku, z którego się wywodził, informacja o opatrzeniu św. Sakramentami 

zmarłego, ekspresyjne, metaforyczne i eufemistyczne nazywanie śmierci, okazja, dla której 

nabożeństwo było sprawowane, oddana cześć i pamięć zmarłemu, oczekujący środek 

transportu na pogrzeb, informacja, że o dniu pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie, 

specjalne zawiadomienia rozsyłane nie będą oraz upraszają o nie składaniu kondolencji.  
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W formie aneksu do mojej wypowiedzi zamieszczam wybrane nekrologi 

zamieszczone na łamach prasy z sierpnia 1939r. 

 

1. Warszawski Dziennik Narodowy Nr. 216 

Dn. 9 sierpnia b.r. jako w dzień Imienin Ś†P ROMANA DMOWSKIEGO odbędzie się 

nabożeństwo żałobne w kościele parafialnym w Drozdowie o godzinie 10 ½ rano o czym 

zawiadamiają Mieczysławostwo Niklewiczowie z dziećmi  

2. Warszawski Dziennik Narodowy Nr. 227 

Ś†P WOJCIECH KORFANTY Opatrzony św. Sakramentami zmarł w Warszawie dnia 17 

sierpnia o godzinie 4 nad ranem  

 Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w Kościele Zbawiciela w 

Warszawie w piątek 18 sierpnia o godz. 11-ej rano. Eksportacja zwłok do Katowic nastąpi 

zaraz po nabożeństwie. O powyższym zawiadamiają pogrążenia w smutku Żona, córki, syn, 

zięć, wnuczki, wnukowie i rodzina 

3. Kurier Warszawski Nr. 226 

Zgon ś.p. Wojciecha Korfantego (artykuł) 

4. Kurier Warszawski 

Dnia 26 sierpnia r. b. o godz. 10 rano za dusze rodziców moich Ś†P Heleny Amelii Aurelii i 

Aleksandra małż. VOGHT odprawiona zostanie msza żałobna w kościele Kapucynów (ul. 

Miodowa), na których zaprasza życzliwych pamięci Zmarłych STARSZA CÓRKA 

5. Kurier Warszawski 

W sobotę, dn. 26 sierpnia 1939r., o godz. 9.30, t.j. w 7 miesięcy od śmierci naszej Kochanej 

Matki odprawiona zostanie w kościele oo. Kapucynów przy ul. Miodowej msza żałobna za 

spokój dusz Ś†P FRANCISZKA I MARII z BOJSKICH małż. POŚNIAK, o czym 

zawiadamiają CÓRKI, ZIĘCIOWIE I WNUKI  

6. Kurier Warszawski 

Ś†P Kazimiera Ksawery Anna Skrzyńska CÓRKA ZYGMUNTA-DOKTORA MEDYCYNY 

I WŁADYSŁAWY Z GŁOGOWSKICH, urodzona dn. 27 sierpnia 1860, zmarła dn. 25 

sierpnia opatrzona św. Sakramentami, po półrocznej ciężkiej chorobie, 

NAUCZYCIELKA-EMERYTKA PRZYRODNICZKA ZE STOPNIEM BAKAŁARZA Z 

UNIWERSTET. W GENEWIE. Pionierka rozumnego postępu, niezależnych przekonań , 

krzewiła oświatę w tajnym nauczaniu, budząc ducha niepodległości Ojczyzny i 

sprawiedliwości społecznej. Ubyła z grona bezkompromisowych patriotów, cicho walcząc 
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przez całe swe życie-jednostka, strzegąca w sobie gorliwie ducha rodzimej kultury od 

zagłady, jaka mu grozi i dotąd przez konserwatywne przejmowanie obcych mu naleciałości. 

 Dobra Córka, najlepsza Siostra, gorąca patriotka szczerych postępowo-

demokratycznych zasad –odeszła-jak przykład wzoru ze starszego pokolenia –człowieka 

silnego, szlachetnego charakteru.  

 Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy kościoła ś-go Jakuba, dnia 29 b.m., t.j. 

we wtorek, o godz. 10-ej rano, po skończeniu, którego nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz 

bródzieński do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają z głębokim smutkiem i żalem 

SIOSTRA I BLIŻSZI KREWNI  

7. Kurier Warszawski 

 W rocznicę śmierci dnia 29 sierpnia b.r. (wtorek) o godz. 10 w kościele Zbawiciela 

zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za duszę Ś†P Stanisława Szobera PROF. 

UNIWERSTETU J.P, o czym zawiadamiają ŻONA I SYN 

8. Kurier Warszawski 

Ś†P Antoni Wieniawski Prezes Rady Powszechnego Banku Związkowego w Polsce S. A. 

zmarł dnia 28 sierpnia 1939r., pozostawiając po sobie najgłębszy żal oraz trwałą pamięć 

nieocenionego Przewodnika i najszlachetniejszego Towarzysza pracy. RADA I DYREKCJA 

POWSZECHNEGO BANKU ZWIĄZKOWEGO W POLSCE S.A.  

9. Kurier Warszawski 

Dnia 2-go września r.b. (sobota), w dniu Imienin Ś†P STEFANII z hr. LASOCKICH 

Kazimierzowej hr. RZEWUSKIEJ odprawiona zostanie msza św. za Jej duszę w kościele 

Karmelitów (Krakowskie Przedmieście) o godzinie 10-ej i pół rano, przed wielkim ołtarzem, 

o czym zawiadamiają SYNOWIE 

10. Kurier Poranny 

Pogrzeb ś. p Jerzego Dzierzbickiego 

 Wczoraj w godzinach przedpołudniowych odbył się pogrzeb ś.p red. Jerzego 

Dzierzbickiego, sprawozdawcy politycznego i parlamentarnego pism polskich. 

 Ś. p red. Jerzy Dzierzbicki był jednym z najstarszych członków Syndykatu 

Dziennikarzy Warszawskich i Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych. 

 Po nabożeństwie w kościele św. Wincentego a Paulo na Bródnie odbyło się oddanie 

ostatniej posługi zmarłemu dziennikarzowi. W pogrzebie wzięli liczny udział koledzy, 

dziennikarze i przyjaciele Zmarłego. 

11. Kurier Poranny 

Z żałobnej karty 
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Ś.p Bolesław Hensel  

 Wczoraj zmarł w Warszawie w wieku lat 37 ś.p Bolesław Hensel, redaktor Expressu 

Porannego, wiceprezes Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich. Ś. p Bolesław Hensel urodził 

się 27 września 1902r. w Moskwie. Tam też początkowo uczęszczał do szkół.  

 W roku 1918 po powrocie do kraju wstąpił do wojska polskiego jako ochotnik do 

pułku Ułanów Zaniemeńskich. W szeregach tego pułku przebył całą kampanię bolszewicką  

w latach 1919-1920.  

 Po wyjściu z wojska wstąpił na Politechnikę Warszawską, a następnie na Uniwersytet 

J. P w Warszawie. W trakcie studiów uniwersyteckich poświęcił się z początkiem r. 1924 

zawodowi dziennikarskiemu, pracując najpierw w „Kurierze Polskim”, „Nowym Kurierze 

Polskim” i „Epoce”, zaś od czerwca 1929r. w wydawnictwach Domu Prasy, a od 1935r jako 

redaktor „Expressu Porannego”. Zmarły piastował godność wiceprezesa Syndykatu 

Dziennikarzy Warszawskich.  

 Pogrzeb odbędzie się we wtorek 8 b.m. o godz. 11 r. z kościoła św. Karola 

Boromeusza do grobu rodzinnego na Powązkach. 

12. Kurier Poranny 

Zgon ś. p. Wojciecha Korfantego 

Dnia 17 bm. o godz. 4 rano zmarł w Warszawie w wieku lat 66 Wojciech Korfanty. 

Ś.p Korfanty chorował od dłuższego czasu na wątrobę. Mimo podeszłego wieku poddał się 

operacji, po której nie udało się jednak utrzymać go przy życiu. Ś.p Wojciech Korfanty był 

osobistością znaną ze swej działalności już w okresie przed wojennym tak w kraju, jak i za 

granicą. 

* 

Wojciech Korfanty urodził się w 1873 roku pod Katowicami. Był synem górnika 

śląskiego. W 1902r wybrany został do sejmu pruskiego jako pierwszy poseł polski ze Śląska. 

Mandat ten piastował do roku 1918. W latach 1903-1911 był również członkiem parlamentu 

niemieckiego, gdzie w mowach swoich występował przeciw niemieckiej polityce 

wynaradawiania. […]. W 1923r pełnił krótko funkcję wicepremiera i ministra bez teki w 

gabinecie Witosa. W r. 1930 znalazł się w twierdzy Brześcia. Od r. 1935 przebywał w 

Czechosłowacji […]. Do ostatnich czasów zajmował się polityką jako wydawca katowickiej 

„Polonii”. Należał do tzw. „frontu Morges”. 

 Z Wojciechem Korfantym schodzi do grobu postać charakterystyczna dla minionej 

epoki. Jego zasługi wobec Polski łączyły się z błędami, wynikającymi z niezrozumienia 
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potrzeb ustrojowych nowoczesnego państwa i nadmiernego przywiązania do przeżytych form 

politycznych.  

* 

 Eksportacja zwłok ś.p Wojciecha Korfantego nastąpi z Warszawy do Katowic, w dn. 

18 bm. po nabożeństwie żałobnym, które odbędzie się o godz. 11 w kościele Zbawiciela. 

Zwłoki zostaną przewiezione do Katowic karawanem-samochodem.  

13. Polska Zbrojna Nr 211 

 W czwartek 3 sierpnia rb., zwyczajem dorocznym odbędzie się w kościele Pułku 

Szwoleżerów J. P., przy ul. Szwoleżerskiej, o godz. 9.30 nabożeństwo żałobne za poległych i 

zmarłych, Ś†P Artylerzystów Konnych, o czym zawiadamiają Oficerowie, Podoficerowie, i 

Szeregowi Artylerii Konnej. 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.  

14. Mały Dziennik 5 groszy  

Tydzień Tatrzański w 50 rocznicę śmierci dra Chałubińskiego 

W dniach od 13 do 20 sierpnia br. odbędzie się w Zakopanem „Tydzień Tatrzański”, 

urządzony staraniem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 

Tydzień ten poświęcony będzie pamięci dra Chałubińskiego, który był właściwym 

„odkrywcą” Zakopanego i przebywał tu szereg lat, odbywając wycieczki górskie z 

przewodnikami, którym towarzyszyła zawsze orkiestra góralska. Chałubiński dokonał kilku 

pierwszych wejść na szczyty tatrzańskie, propagował Zakopane, jako stację górską i 

letniskową. w bieżącym roku upływa 50-lecie jego śmierci.  

 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, czcząc pamięć tego wielkiego i zasłużonego dla 

Tatr człowieka, urządza „Tydzień Tatrzański”, którego program obejmuje: złożenie wieńca na 

Jego pomniku przy ul. Chałubińskiego, odczyty na temat zasług Chałubińskiego, następnie 

śladem jego wycieczek przygotowuje się popularne wycieczki w góry z muzyka góralską.  

 „Tydzień Tatrzański” przewiduje również wycieczki w góry łodziami do Pienin 

przełomem Dunajca, wycieczki do odzyskanych Tatr Jaworzyńskich i inne.  

15. Mały Dziennik 5 groszy 

Kronika zakopiańska  

 W dniu Tatr i Zakopanego odprawiono Mszę św. za spokój duszy śp. dr Tytusa 

Chałubińskiego, odkrywcy Zakopanego. Po przemówieniach nad grobem udano się 

pochodem pod pomnik przy dźwiękach muzyki Bartusia Obrochty.  

16. Kurier Warszawski Nr. 214 (artykuł) 
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Romuald Traugutt († 5. VIII. 1864) – Siedemdziesiąt pięć lat temu, 5 sierpnia 1864 roku, o 

świcie, który tego bezsłonecznego dnia niechętnie przedzierał się przez zasłonę chmur, na 

stokach Cytadeli, o parę staj od Wisły, zginął na szubienicy dyktator Romuald Traugutt. […]  

17. Kurier Warszawski Nr. 212 

Ś†P August Deloff przemysłowiec zmarł nagle w Gdańsku dnia 25-go lipca 1939r. O dniu 

pogrzebu w Warszawie nastąpią oddzielne zawiadomienia. 

18. Kurier Warszawski 

Ś†P Kazimierz Zbysław administrator Dóbr Sterdyń urodzony dnia 29 maja 1894 roku w 

Wyganowicach, opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 1 sierpnia 1939 roku w Sterdyni. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 2-go w środę i 3-go w czwartek b.m w Sterdyni.  

      FRANCISZKOWIE KRASIŃSCY 

 O dniu pogrzebu nastąpi oddzielne zawiadomienie 

19. Kurier Warszawski 

Dnia 7-go sierpnia r..b o godz. 9-ej i pół rano, odbędzie się msza św. żałobna przed wielkim 

ołtarzem w kościele o.o. Karmelitów na Krakowskim Przedmieściu, za Zmarłych Ś†P 

ROZNOSICIELI KURIERA WARSZAWSKIEGO. 

20. Za spokój Jasnych Duszyczek zgasłych Słonecznych Promyków Ś†P Reniutki i 

Dzidziulki Kołodziejskich w drugą straszną rocznicę w sobotę dn. 12. VIII b. r, zostanie 

odprawiona msza św. w kościele ś-go Krzyża w kaplicy Matki Boskiej o godz.10-ej 

RODZICE 

20. Czas Nr. 219 (artykuł) 

Zgon redaktora „Gazety Lwowskiej”  

 Dnia 8 sierpnia r. b zmarł w Tczewie ś. p Aleksander Wareński redaktor „Gazety 

Lwowskiej”. 

 Ś. p red A. Wareński urodził się 4.12.1894 w Tarnowie, ukończył tam w 1914 

gimnazjum, a następnie w latach 1919-23 studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

 W latach 1914 do 1918 służył w 1 Br. Legionów Polskich, następnie był internowany 

w obozie na Węgrzech w Bustyalanie. W roku 1920 służył w 202 p. kawalerii i prowadził 

poza tym prace polityczne na Górnym Śląsku. 

 Odznaczony Krzyżem Zasługi, posiadał również odznakę więźniów politycznych i 

odznakę za wierną służbę.  

 Przed przejściem do dziennikarstwa ś.p A. Wareński pracował na polu pedagogicznym 

i spółdzielczym. 
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21. Czas Nr. 213  

Zmarł lord Howard of Penrith wybitny dyplomata angielski 

LONDYN, 3.8. 

 W posiadłości swej w hrabstwie Ssusex zmarł w wieku lat 75 b. ambasador lord 

Howard of Penrith, jeden z wybitniejszych dyplomatów angielskich starszego pokolenia. Był 

on bardziej znany jako sir Esme Howard, gdyż nosił to nazwisko przed otrzymaniem 

godności para Anglii.  

 Lord Howard wchodził w skład delegacji angielskiej na kongres pokojowy, a 

następnie był przez długie lata ambasadorem w Madrycie i Waszyngtonie.  

 Lord Howard of Penrith był członkiem pierwszej po domu panującym rodziny 

książęcej Anglii, której szef nosi tytuł księcia Norfolk, pierwszego para i księcia Anglii.  

 Zmarły ambasador był żonaty z donną Izabellą Giustiniani Bandini ze znanej włoskiej 

rodziny książęcej. 

22. Kurier Poranny  

Z żałobnej karty 

Pogrzeb ś. p. W. Korfantego 

KATOWICE, 20.8.-PAT.-Dziś odbył się pogrzeb ś.p. Wojciecha Korfantego przy udziale 

duchowieństwa z ks. biskupem Adamskim na czele, przyjaciół politycznych zmarłego, 

przedstawicieli szeregu organizacji i stowarzyszeń oraz publiczności.  

 Po odprawieniu w kościele św. Piotra i Pawła egzekwie i wygłoszeniu przemówień 

przez ks. Adamskiego, ruszył ulicami miasta kondukt żałobny.  

 Przed płytą Nieznanego Powstańca i przed gmachem wydawnictwa „Polonia”, którego 

zmarły był założycielem, uczczono pamięć ś. p W. Korfantego chwilą milczenia. 

 Trumnę ze zwłokami zmarłego złożono w grobowcu rodzinnym. 

23. Warszawski Dziennik Narodowy Nr. 222 

Tragiczna śmierć syna Bugattiego 

PARYŻ (ATE.) Podczas próby nowego typu samochodu wyścigowego zabił się ubiegłej nocy 

Jan Bugatti, 27-letni syn znanego konstruktora automobilowego Ettore Bugatti z Molsbeim w 

Alzacji. Katastrofa nastąpiła na szosie koło Strasburga. Jadąc w tempie ponad 200 km. na 

godz. Samochód Bugattiego potrącił rowerzystę, wskutek czego kierowca stracił panowanie 

nad maszyną i poniósł śmierć w spowodowanej w ten sposób katastrofie.  

Jan Bugatti uważany był za jednego z najlepszych francuskich kierowców 

wyścigowych. Od dwóch lat był dyrektorem fabryki samochodów należącej do ojca. 

24. Mały Dziennik 5 groszy Nr. 221 
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Tajemnicza śmierć bankiera wstrząsnęła wielkimi giełdami Europy 

HAGA 12.8. Znany w świecie finansowym bankier Mannheimer zmarł w tajemniczych 

okolicznościach. Stał on na czele znanego ze swych transakcji międzynarodowych banku 

„Mendelssohn et Co” w Amsterdamie, który ogłosił niewypłacalność. W bankructwie tym 

poszkodowanych jest szereg poważnych banków holenderskich.  

 Zwłoki Mannheimera pochowane zostały wczoraj wieczorem w prowizorycznym 

grobowcu na cmentarzu Vaueresson w Wersalu.  

25. Kurier Poranny 

Z żałobnej karty  

Ś.p. red. Alfred Uznański 

BERN 14.8 –PAT.-13 bm. zmarł w Bernie, przeżywszy lat 55 ś.p Alfred Uznański, długoletni 

korespondent P.A.T. przy Lidze Narodów, a ostatnio w Bernie. 

* 

 Ś.p Alfred Uznański w czasie wojny 1918-1920r. walczył jako rotmistrz 3p . ułanów i 

został czterokrotnie odznaczony krzyżem walecznych. Zajmował przez szereg lat stanowisko 

referenta prasowego w delegacji polskiej przy Lidze Narodów, a ostatnio był referentem 

prasowym poselstwa R.P. w Bernie. Za prace zawodową był odznaczony srebrnym krzyżem 

zasługi.  

 Ś.p A. Uznański odznaczał się w pracy dziennikarskiej dużym obiektywizmem i 

bystrością sądu, zasilając całą prasę polską przez szereg lat cennym materiałem 

informacyjnym z terenu swego działania. 

26. Warszawski Dziennik Narodowy Nr. 227 

Zgon generała 

POZNAŃ (PAT) W Poznaniu zmarł w 75-ym roku życia śp. Antoni Unrug emerytowany 

tytularny generał brygady W.P. 

27. Czas 

Z żałobnej karty 

 W Krakowie zmarł opatrzony św. Sakramentami, przeżywszy lat 70, śp. Antoni 

Marciniak, emeryt Gazowni Miejskiej. Zmarły urodził się w Janowie Podlaskim. Walcząc o 

wiarę ojców – pochodził z rodziny unickiej – musiał uchodzić przed prześladowcą rosyjskim, 

zmieniając przy tym nazwisko z Marcinkowskiego na Marciniak. Przez szereg długich lat 

bierze udział w życiu organizacyjnym pracowników gazowni, którego był jednym z nestorów. 

 Pogrzeb śp. Antoniego Marciniaka odbędzie się jutro, w piątek, kaplicy na cmentarz 

rakowicki.  
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28. Warszawski Dziennik Narodowy Nr. 227 

Zgon pięściarza warszawskiego 

We czwartek 17 bm. zginął w wypadku samochodowym w Warszawie znany bokser 

stołecznego Orkanu, śp. Majchrzak. 

29. Mały Dziennik 5 groszy Nr. 221 

9 osób zginęło w katastrofie „latającej twierdzy” 

LANGLEY FIELD (Stan Wirginia)12.8. (Spec. obsł. tel.). Samolot typu nowo 

wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych tzw. „latających twierdz” uległ dziś rano 

katastrofie , w której całą załoga składająca się z 9 osób zginęła na miejscu. Samolot 

wystartował do lotu ćwiczebnego, a w dwie minuty po starcie z niewiadomego powodu spadł 

na ziemię. W chwili upadku eksplodowała benzyna w tankach i cały samolot stanął w 

płomieniach, tak, że nikt z członków załogi nie uratował się. 
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   POLSKA ZBROJNA SIERPIEŃ 1939R    

   

      

  

 

 



 18

  

  

  

 



 19

  

 

   

    

 



 20

   

  

  

  



 21

  

  

   

ABC Nowiny Codzienne VIII. 1939r  
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ABC Nowiny Codzienne VIII. 1939r 
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KURIER WARSZAWSKI 
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Źródła: 

Czas sierpień 1939r. 

Express Poranny sierpień 1939r. 

Kurier Warszawski sierpień 1939r. 

Mały Dziennik 5 groszy sierpień 1939r. 

Polska Zbrojna sierpień 1939r. 

Warszawski Dziennik Narodowy sierpień 1939r. 

Polska Zbrojna sierpień 1939r 

 


