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Aneta Czarnecka       Warszawa, dn. 3. II. 2010r

    

 

Analiza prasowych zawiadomień o śmierci z pierwszych dni wybuchu II wojny 

światowej (wersja robocza) 

 

ZOBACZ WYKAZ NEKROLOGÓW Z WRZE ŚNIA 1939R, KTÓRY 

ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU ARTYKUŁU  

 

I. Analiza j ęzykowo-kulturowa anonsów prasowych z września 1939r.  

 

 Pierwsze dni wybuchu II wojny światowej znalazły wyraz w ogłoszeniach o śmierci 

zamieszczanych na łamach publikowanych wówczas gazet. Analizie językowej, a także 

kulturowej poddałam nekrologi pochodzące z września 1939r z następujących gazet: „ABC 

Nowiny Codzienne”, „ Czas”, „ Dobry wieczór! Kurier Czerwony”, „ Express Poranny”, 

„Gazeta Polska”, „ Kurier Poranny”, „ Kurier Warszawski”, „ Nasz Przegląd”, „ Robotnik”, 

„Warszawski Dziennik Narodowy”, „ Polska Zbrojna”. 

 Celem niniejszej pracy jest zanalizowanie pod względem językowym i kulturowym 

nekrologów z września 1939r. W analizowanym materiale występują trzy rodzaje ogłoszeń 

pogrzebowych, do których należą informacje o śmierci i pogrzebie, rocznicy oraz 

podziękowania. 

Najważniejszym elementem analizowanego materiału jest jego funkcja informacyjna.  

Nadawcy nekrologów identyfikowali osobę zmarłą przede wszystkim pełnym imieniem i 

nazwiskiem z nierzadkim podaniem drugiego imienia zmarłego, co się we współczesnych 

anonsach nie zdarza. W niektórych nekrologach mężczyzn nadawcy umieszczali także 

przydomek, który stanowił dodatkową formę identyfikacji zmarłego np.: Tadeusz Szreniawa-

Grabowski, Tadeusz Karszo-Siedlewski.  

 Sposób identyfikacji nekrologów kobiet sprowadzał się zazwyczaj do podania: 

imienia, nazwiska rodowego w l.mn z przyimkiem z (człon z domu, z.d ulega tu elipsie) np.: 

Stanisława Gabryela z Prudnickich Kalińska; imienia i nazwiska męża, które kończyło się 

sufiksem dzierżawczym-owa np.: Helena z Lelowskich Feliksowa Brzozowska. Przyimek z 

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

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

współczesnych nekrologach zwyczajowych. Stosunkowo rzadko nadawcy analizowanych 

nekrologów przywoływali łacińską formułę primo voto (I voto), secundo voto (II voto) np.: 

Maria Alexandrowiczowa 1-o voto Sarmatowa Szyszłowska (Dana). W tym wypadku 

dodatkowym elementem identyfikacyjnym było nadane za życia zmarłej przezwisko lub imię 

Dana od Danuta. Nazwiska panieńskie były zakończone sufiksem –ówna, (np. Jadwiga 

Klepówna), które nie występują we współczesnych nekrologach zwyczajowych. Forma 

hipokorystyczna została użyta przez nadawców analizowanych nekrologów, która dotyczy 

dzieci np: córeczki, synka oraz chłopca anonsu zbiorowego o imieniu Rysio, a także wobec 

dorosłej kobiety imieniem Zula pochodzącego od Zuzanny. Obok części onomastycznej 

tyczącej zmarłych nadawcy nekrologu zbiorowego zamieścili także informacje o rodzicach 

dzieci z nacechowaniem emocjonalnym o treści:[…] najukochańsi synowie Cecylii i Adolfa 

[…] . 

Zwraca uwagę jeden z nekrologów, w którym nadawca obok części onomastycznej 

zamieścił pseudonim zmarłego będący dodatkową formą identyfikacji np.: Daszewski 

Kazimierz pseud. „Kubuś”.  

W nekrologach kobiet nadawcy zamieszczali także informacje o stanie cywilnym 

zmarłej osoby np.: żona doktora medycyny, żona profesora uniwersytetu lwowskiego i oficera 

Wojsk Polskich, wdowa po śp. Brunonie Władysławie itp., a także o wykonywanym zawodzie 

lub pełnionej funkcji np.: lekarz, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Strzelczyń 1912-14r., 

niestrudzona pracownica ideowa na terenie Unii Polskich Związków Obrończyń Ojczyzny, 

Związku Pracy Obywatelskich Kobiet.  

  Choć w Polsce zniesiono przed II wojną światową zwyczaj stosowania 

arystokratycznych tytułów, to w badanym materiale odnajdujemy nekrolog o treści: Ś†P 

Eugeniusz bar. Rohn-Rohnau podporucznik piechoty, zginął śmiercią walecznych dn. 17.IX. 

MATKA 

W analizowanym materiale znajdujemy instytucjonalny nekrolog kondolencyjny, w 

którym nadawcy użyli formy archaicznej związanej z częścią onomastyczną ogłoszenia o 

treści: Członkowi Zarządu Spółki […] wraz z RODZINĄ oraz państwu HENRYKOSTWU […] 

i JÓZEFOSTWU […] z powodu śmierci Ich MATKI […] wyraża najszczersze 

współczucie[…]. Zwyczaj zamieszczania przez nadawców nekrologów kondolencyjnych był 

niezwykle rzadki ze względu na funkcjonującą w owym czasie tradycję wysyłania listów 

kondolencyjnych, które pełniły rolę konsolacyjną. 
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Ważną częścią nekrologu są toponimy, które w wypadku omawianego materiału 

dotyczą miejsca: urodzenia, pochodzenia, pracy, dokładnej lokalizacji miejsca śmierci, 

nabożeństwa żałobnego i miejsca pochówku np.: Ś†P Zygmunt Rohoziński b.OBYWATEL 

ZIEMSKI, b. OCHOTNIK z ROKU 20, INSPEKTOR BANKU CUKROWNICTWA urodzony w 

Stadnicy w Kijowszczyźnie 16 marca 1880r., zginął od pocisku nieprzyjacielskiego 

17.IX.1939r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 9-tej d. 9 września w kościele św. 

Aleksandra [……..] . O dniu pogrzebu nastąpi oddzielne zawiadomienie 

Toponimy ponadto informują o okolicznościach i miejscu, w którym nastąpiła śmierć 

np.: została zabita odłamkiem pocisku na placu Napoleona, zmarł ugodzony odłamkiem 

pocisku na schodach swego domu, zmarł na posterunku w pracy dla kraju, raniona 

szrapnelem zmarła na posterunku w Szpitalu Dzieciątka Jezus itp. Symptomatyczne dla tego 

okresu były nekrologi, które informowały o przyczynie śmierci osoby zmarłej np.: zginął od 

bomby wroga, zmarł w skutek ran, zmarła tragicznie z nalotów wroga, zmarł znany aktor 

[…], który uległ oparzeniu od bomby, zginął od pocisku nieprzyjacielskiego, zmarła na 

posterunku trafiona granatem […]. 

O specyfice analizowanych nekrologów z września 1939r, może świadczyć 

lakoniczność informacji związana z miejscem śmierci, którą czytamy w Robotniku o treści: 

Śmierć ks. Oskara Pruskiego. W Berlinie ogłoszono urzędowo, że na froncie polskim poległ 

ks. Oskar Pruski, wnuk b. cesarza Wilhelma zaś Kurier Warszawski zawiadamia o zgonie ś.p. 

Wincentowej Witosowej, słowami: W dniu wczorajszym zmarła w Wierzchosłowicach żona 

prezesa Stronnictwa Ludowego Wincentego Witosa. 

Symptomatyczne dla czasu wojny były nekrologi, które informowały głównie o fakcie 

śmierci oraz charakteryzowały sylwetkę osoby zmarłej ponadto w końcowej części oddając 

jej cześć. Uwagę odbiorcy omawianych nekrologów zwraca brak podpisu ich autora np.: Dr 

Zygmunt POBOŻY członek dzielnicy P. P. S. „Śródmieście”, przewodniczący wydziału 

sanitarnego W. R. S. K. O., członek R. K. S. „Skra”, lekarz Ubezpiecz. Warszawskiej zmarł na 

posterunku Cześć Jego pamięci!; Ś†P Romuald Gregołajtys Okręgowy Inspektor Pracy, 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, członek P. O. W. ur. w 1888r. , zginął na posterunku w 

dn. 17 września 1939r. 

W nekrologach osób młodych, najczęściej zamieszczano poza wykształceniem i 

służbą wojskową informacje, które głównie mówiły o rodzaju i dniu śmierci osoby zmarłej. 

Tego typu ogłoszenia pozbawione były istotnych informacji o nabożeństwie żałobnym i o 
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obrządkach pogrzebowych, a także o nadawcy zamieszczonego anonsu np.: Ś†P1 Andrzej 

Wojciechowski STUDENT POLITECHNIKI, PODCHORĄŻY BRONI PANCERNEJ, zginął 

śmiercią walecznych w obronie Warszawy, dnia 12-go września 1939 roku. Żył lat 18. Celem 

nadawców tego typu nekrologów było wyeksponowanie młodego wieku zmarłego i 

przyczyny jego śmierci. 

Pośród analizowanych nekrologów są też takie, które pozbawione były symboli i 

sformułowań o charakterze religijnym zamieszczane głównie przez instytucje np.: Dnia 17 

września 1939 r. padł na posterunku swej pracy jako członek Oddziału Sanitarnego Batalionu 

Robotniczego ZYGMUNT KUSTOSZ Cześć Jego pamięci Oddział Sanitarny Batalionu 

Robotniczego oraz Zw. Użyt. Publ. w Polsce Warecka 7 

Do oryginalnych należy nekrolog z fotografią zmarłego zamieszczonego w „Dobry 

wieczór! Kurier Czerwony” , nad którą widnieje napis: PADŁ NA POSTERUNKU, a tuż pod 

nią lakoniczna informacja o przyczynie śmierci o treści: […], kapral w służbie straży 

granicznej, zabity przez niemiecką bandę dywersyjną pod Mławą.2 

 

 

Specyfika prasowych nekrologów warszawskich z września 1939r polega również na 

tym, że informują one głównie o fakcie śmierci i okolicznościach jej towarzyszących. 

Najczęściej zapowiedzią tego rodzaju ogłoszeń są nagłówki prasowe, które informują, że np.: 

Poległ na posterunku kustosz Zamku. Przekazywana informacja o śmierci bezpośrednio 

mówi, że podczas bombardowania Zamku zginął na posterunku, kierujący akcją ratowniczą 

kustosz zamkowy śp. Kazimierz Brokl, trafiony odłamkiem granatu. Zwłoki złożono na 

                                                
1 We wszystkich nekrologach zachowuję oryginalną ich pisownię. 
2 W: Dobry Wieczór. Kurier Czerwony, Nr. 241, IX.1939r. 
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trawniku przy bramie Grochowskiej. Mogiłę zdobi wiązanka kwiecia. Analogiczny nekrolog 

został zamieszczony w Warszawskim Dzienniku Narodowym o treści: Ś.p mec. ST. Kijeński. 

W czasie bombardowania Warszawy zginął śmiercią tragiczną nestor polskiej palestry 

zasłużony działacz narodowy ś.p mecenas Stanisław Kijeński. Zmarł ugodzony odłamkiem 

pocisku na schodach swego domu przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.  

 Spośród analizowanych nekrologów zwraca szczególną uwagę anons zamieszczony w 

Kurierze Porannym osób walczących w obronie Polskiego Bałtyku o treści:3 

 

 

Istotna część onomastyczna nekrologu osób, które zginęły śmiercią walecznych 

została ukryta pod oddaniem czci pamięci bohaterom Westerplatte, która zazwyczaj pojawia 

się na końcu nekrologu oraz w tym, że […] zginęli […] ostatni z załogi. Nadawca nekrologu, 

który również jest ukryty w cieniu obrońców Westerplatte utrzymuje dystans i oficjalność 

opisanego zdarzenia eksponując […] niesłychaną walkę ostatnich z załogi bohaterów 

Westerplatte. Symptomatyczna w tym nekrologu jest podana dokładana data i godzina, w 

której nastąpiła śmierć. Najważniejszym celem nadawcy nekrologu było bowiem 

upamiętnienie tragicznych okoliczności śmierci bohaterów Westerplatte. Ukryty nadawca 

anonsu bohaterów Westerplatte operuje podniosłym językiem, który wskazuje na wagę 

przekazywanej informacji do szerokiego grona odbiorców.  

Na łamach publikowanych we wrześniu 1939r warszawskich gazetach często 

pojawiają się zawiadomienia o organizowanych nabożeństwach żałobnych w intencji zmarłej 

osoby z brakującą istotną informacją z punktu widzenia konstrukcji nekrologu związaną z 

                                                
3 Kurier Poranny, nr. 250, 1939r. 
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obrządkiem pogrzebowym. Celem tego rodzaju ogłoszeń było przede wszystkim oddanie 

pamięci i czci zmarłej osobie. We wrześniu 1939r. Polska Zbrojna (Nr.253) zamieściła 

zawiadomienie, którego zapowiedzią jest nagłówek prasowy: Za poległych na Westerplatte 

uroczyste nabożeństwo żałobne zaś w dalszej jego części czytamy: Dziś odbędzie się 

staraniem Katolickiego Zw. Polek w kościele św. Krzyża przed wielkim ołtarzem o godz. 9 

uroczyste nabożeństwo żałobne za poległych na Westerplatte, bohaterskich obrońców 

Polskiego Bałtyku. 

 Na osobliwy charakter analizowanych nekrologów wpływają też miejsca pochówku 

zmarłej osoby oraz okoliczności, które ją poprzedziły np.: […] zabity został w okolicy 

Dworca Głównego, gdzie też pochowano go […]; […]zginął na posterunku w Warszawie[…] 

i został pochowany na terenie Uniwersytetu J. P w W-wie. 

Nadawcy analizowanych nekrologów zamieszczali także charakterystyczne dla czasu 

wojny informacje o tymczasowych pochówkach osób zmarłych np.: […] został pochowany w 

grobie tymczasowym przy kaplicy OO. Jezuitów na ul. Rakowieckiej. Do wyjątków należy 

nekrolog będący jednoczesnym zawiadomieniem o pogrzebie i złożeniu zwłok do grobu 

tymczasowego i podziękowaniem za tymczasowy pogrzeb słowem: ”Bóg zapłać” z prośbą o 

zamówienie pacierza za Duszę zmarłej osoby. 

Z analizowanego materiału wynika, iż miejscem pochówku osób zmarłych był 

cmentarz katolicki i ewangelicko-augsburski. Nekrologom osób zmarłych wyznania 

rzymskokatolickiego towarzyszyły informacje o treściach: opatrzony św. Sakramentami po 

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

cierpieniach itp. 

W tym czasie nadawcy nekrologów także zamieszczali informacje o fakcie śmierci i 

mającym odprawić się nabożeństwie żałobnym. Przy tego rodzaju nekrologach pojawiały się 

informacje: o dniu pogrzebu nastąpi oddzielne zawiadomienie, które nie spotykamy we 

współczesnych zawiadomieniach. 

W przeważającej części analizowanych nekrologów z września 1939r nadawcy śmierć 

wyrażali głównie-charakterystycznymi dla czasu wojny-słowami zginął, poległ, którym 

towarzyszyły zazwyczaj informacje o miejscu, okolicznościach i o rodzaju śmierci np.: zginął 

na posterunku w Warszawie, zginął […] walcząc w szeregach obrony Warszawy, zginął 

śmiercią tragiczną, zginął śmiercią walecznych, zginął śmiercią walecznych w obronie 

Warszawy, zginął śmiercią tragiczną na ulicach Warszawy od kuli nieprzyjacielskiej, zginął 

jako prawy obywatel na posterunku, poległ śmiercią żołnierza, poległ w obronie walecznych 

przy obronie Warszawy, poległ na polu chwały[…] na Pradze w obronie Warszawy. W 
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analizowanym materiale występują także zastępcze określenia śmierci związane z 

metaforami, które odwołują się do religii związanych z istnieniem życia po śmierci 

widocznymi w wyrażeniach: zgasła, zgasła w kwiecie wieku, zasnęła w Bogu. 

Nekrologi rodzinne i instytucjonalne poza elementami dotyczącymi śmierci, 

nabożeństwa i pogrzebu zawierają informacje o biografii zmarłego. Rozbudowana 

charakterystyka osoby zmarłej cechuje w większości nekrologi instytucjonalne. W krótkiej 

nocie o zmarłym dowiadujemy się głównie o pełnionych za życia stanowiskach i funkcjach 

np.: […]długoletni redaktor naczelny „Gazety Warszawskiej, sędzia sądu apelacyjnego w 

Warszawie oraz cechach charakteru np.: umarł człowiek szlachetny i pracowity np.: 

Ś†P INŻYNIER MELCHIOR WŁADYSŁAW NESTOROWICZ PROFESOR 

ZWYCZAJNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, b. DZIEKAN WYDZIAŁU 

INŻYNIERII, KIEROWNIK DROGOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, EM. 

DYREKTOR DEPARTAMENTU DRÓG KOŁOWYCH MINISTERSTWA 

KOMUNIKACJI, CZŁONEK RADY TECHNICZNEJ PRZY MINISTRZE KOMUNIKACJI 

I PAŃSTWOWEJ RADY KOMUNIKACYJNEJ, ODZNACZONY KRZYŻEM 

KOMANDORSKIM ODRODZENIA POLSKI I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI, zmarł 

dnia 1-go września 1939r. przeżywszy lat 59. O zgonie twórcy polskiej administracji 

drogowej, prawdziwego wychowawcy i opiekuna wszystkich jej pracowników, który wysiłek 

całego życia poświęcił umiłowanej przez siebie sprawie podniesienia dróg w Polsce, 

zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku DYREKTOR I PRACOWNICY 

DEPARTAMENTU DRÓG KOŁOWYCH MINISTERSTWA KOMUNIKACJI. 

 W biogramie rodzinnym i instytucjonalnym często wspomniane są nadane za życia 

zmarłemu najważniejsze odznaczenia, o czym świadczy następujący przykład: Ś†P Henryk 

Garczyński KAPITAN-INTENDENT uczestnik walk o Niepodległość Polski, odznaczony 

Medalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem za Wojnę, Medalem 

Dziesięcioleci, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i in.,opatrzony św. Sakramentami, 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł d. 30 sierpnia 1939r., przeżywszy lat 42. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach 

dnia 2 września t.j w sobotę o godz. 10 i pół rano, po którym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, 

przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w głębokim smutku ŻONA, DZIECI, RODZICE, 

SIOSTRY, BRACIA i RODZINA  

Sfera emocjonalna głównie treści nekrologów rodzinnych podporządkowana jest 

ustalonej konwencji językowej widocznej najczęściej przy zawiadomieniu o śmierci 
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krewnych, przyjaciół i znajomych, która wyrażona bywa w sformułowaniach typu: pogrążeni 

w głębokim smutku, pozostali w głębokim żalu, pozostali w głębokiej rozpaczy, pozostali w 

nieutulonym żalu lub zawiadamia niepocieszona, zrozpaczona, stroskana rodzina. Do 

rzadkości natomiast należy użycie przez nadawców nekrologów formy: o bolesnym tym ciosie 

zawiadamiają […]. Uwagę zwracają rzadko występujące nekrologi z następującym podpisem: 

w nieobecności brata w Londynie […] lub w nieobecności wnuków zagranicą.  

Spośród analizowanych zawiadomień o śmierci najmniejszą grupę stanowią nekrologi 

rocznicowe i podziękowanie.  

Nekrologi rocznicowe organizowane były zwykle w dokładnie przypadającym dniu 

zdarzenia np.: z okazji imienin lub rocznicy śmierci zmarłego. W analizowanych nekrologach 

nadawcy podkreślają stan emocjonalny stosując dodatkowe określenie w postaci przymiotnika 

bolesna rocznica śmierci. Z zebranego materiału wynika, iż nie występują w nim odległe 

nekrologi rocznicowe. Intencja mszy rocznicowej wyrażana jest w następujących 

frazeologizmach: za duszę, za spokój duszy lub msza za spokój Jego świetlanej duszy. 

Nadawcy nekrologów rocznicowych poprzedzają część onomastyczną elementem 

emocjonalnym charakteryzującym osobę zmarłą przymiotnikiem najdroższy, najukochańszy 

mąż i ojciec. Autorzy tych nekrologów rzadko zamieszczają dodatkowe informacje 

charakteryzujące zmarłą osobę. Jednak w pojedynczych przykładach znajdujemy dodatkowe 

informacje, które charakteryzują zmarłego przypominając, że był Sybirakiem, Kawalerem 

Virtuti Militari, a także nieustraszonym żołnierzem sprawy narodowej.  

Analizowane nekrologi rocznicowe różnić się będą od współczesnych wspomnień 

tym, że występuje w nich bliskie powiązanie czasowe pomiędzy śmiercią a zredagowaniem 

nekrologu. Nadawcy owych ogłoszeń zwykli eksponować fakty z biografii zmarłego, które 

mogą być pozytywnie wartościowane i uznawane za wzorzec osobowy.  

Nadawcy nekrologów rocznicowych, którymi byli przyjaciele i najbliższa rodzina 

formułę końcową wyrażali najczęściej w zawiadomieniu lub zaproszeniu na nabożeństwo ku 

czci pamięci osoby zmarłej.  

Nekrologi-podziękowania pojawiają się na łamach prasy po zakończonych obrządkach 

pogrzebowych. Nekrologi te są przede wszystkim wyrazem wdzięczności najbliższej rodziny 

dla osób uczestniczących w pochówku zmarłego, którzy okazali empatie w tej smutnej chwili. 

Nadawcy analizowanych nekrologów podziękowań empatie uczestników pochówku wyrażają 

najczęściej w następujących formułach: Wszystkim, którzy w ciężkiej i bolesnej dla nas 

godzinie wyrazili nam współubolewanie; oddali ostatnią posługę lub wzięli udział w 

odprowadzeniu drogich nam zwłok na miejsce wiecznego spoczynku […]. 
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Analizowane nekrologi przede wszystkim opatrywane były tradycyjnym symbolem 

religijnym Ś†P (Świętej Pamięci). Niektóre z tych nekrologów opatrywano także skrótem B.P 

(Błogosławionej Pamięci) i zazwyczaj pozbawiano je sformułowań o charakterze religijnym. 

Do rzadkości należą te nekrologi, które nie były opatrywane religijnym skrótem Ś†P i dotyczą 

osób będących za życia członkami partii np.: dawny towarzysz PPS z r. 1904. Nekrologi osób 

związanych za życia z partią lub organizacją robotniczą były poprzedzone oficjalną formą 

wzajemnego zwracania się: towarzysz np.: Dnia 18 września 1939r. zginął na posterunku 

swej pracy w Oddziale Sanitarnym Batalionów Robotniczych pracownik Tramwajów i 

Autobusów m. st. Warszawy tow. Andrzej SOBOLEWSKI Cześć Jego pamięci! Oddział 

Sanitarny Batalionów Robotniczych i Związek Użyteczności Publicznej w Polsce, Warecka 

7.Do wyjątków należy nekrolog, w którym nadawca używa oficjalnej formy tytułowania 

wyrazem obywatel zamiast pan np.: Obywatel Ziniewicz odznaczony Krzyżem Niepodległości 

z mieczami, dawny towarzysz PPS z r. 1904 delegat fabryki kabli (Warszawska Wytwórnia na 

Okęciu), raniony na posterunku pracy, umarł w szpitalu Marszałka Piłsudskiego. Cześć 

dzielnemu bojownikowi za wolność Polski i Sprawy Robotniczej. Nadawcy osób zmarłych 

związanych z miejscem urodzenia, zamieszkania określano mianem obywatel m. st. Warszawy 

np.: Ś†P Stanisław Czajkowski PRZEMYSŁOWIEC I OBYWATEL M. ST. WARSZAWY, 

ODZNACZONY MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI opatrzony św. Sakramentami, po długich i 

ciężkich cierpieniach, zasnął w Bogu dnia 20-go września 1939r. przeżywszy lat 65. 

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

dnia 22 b.m, t.j w piątek o godz. 9-ej rano po skończeniu, którego nastąpi wyprowadzenie 

zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. Na smutne te obrzędy zapraszają 

krewnych, przyjaciół, kolegów, znajomych i życzliwych pozostali ŻONA, WYCHOWANICA I 

RODZINA 

Tekst nekrologu zakończony jest najczęściej należnym oddaniem czci osobie zmarłej 

wyrażonej słowami: Cześć Jego Pamięci! Cześć Jego Świetlanej Pamięci! W jednym 

nekrologu nadawca oddał hołd zmarłemu członkowi partii słowami: Cześć dzielnemu 

bojownikowi za wolność Polski i Sprawy Robotniczej. Do rzadkości należy natomiast 

nekrolog, w którym nadawca oddał cześć osobie zmarłej słowami: Spokój Jego Młodej duszy. 

Wydarzenia II wojny światowej znalazły wyraz w specyficznym i zarazem 

wyjątkowym oddawaniu czci zmarłej osobie: Cześć pamięci bohaterskiej Polki!, Cześć 

pamięci żołnierza-ochotnika!, Część Jego pamięci i chwała. 

 

II. Specyfika prasowych zawiadomień o śmierci z września 1939r 



 10

Śmierć człowieka jest nadrzędnym komunikatem nekrologu, który pełni przede 

wszystkim funkcję inseratową (informacyjną), ale także jest pośmiertnym wspomnienieniem 

wyrażonym zazwyczaj w formie […] artykułu omawiającego życie i dzieło osoby zmarłej, 

publikowanego zazwyczaj niebawem po jej śmierci, także ogłoszenie w prasie zawiadomienie 

o zgonie. Nekrolog ma formę bądź osobistego wspomnienia, bądź rozprawy naukowej 

poddającej analizie dorobek zmarłego”.4 W badanym materiale odnajdujemy opublikowany 

w Kurierze Porannym nekrolog, który jest wspomnieniem pośmiertnym krytyka literatury i 

sztuki Antoniego Potockiego. W krótkim biogramie nadawca anonsu przedstawia życie i 

twórczość wskazując na najważniejsze prace pióra zmarłego, którymi są m. in. dzieła o 

Grottgerze, Historia piśmiennictwa polskiego, a także wznowiona i uzupełniona ostatnim 

okresem Historia Literatury Polskiej. Nadawca w końcowej części anonsu przyznaje 

zmarłemu tytuł zasługi kulturalnej i społecznej za trud poniesionej pracy na różnych 

stanowiskach oddając mu cześć.  

Specyficzne w tym czasie i należące do rzadkości były zawiadomienia o pogrzebie, 

który już się odbył. Wyrazisty nagłówek prasowy w Kurierze Porannym Pogrzeb bohatera 

ś.p Feliksa Drążyńskiego jest informacją o wyjątkowym życiu i śmierci człowieka. Pierwsze 

słowa krótkiej noty Warszawa złożyła na wieczny spoczynek pierwszego bohatera 

Ochotniczego Batalionu Warszawy, który pracował w dzielnicy północnej przy gaszeniu 

licznych pożarów, pracując cicho i broniąc ofiarnie stolicy zginął na posterunku w wieku 30 

lat mówią o wielkości zmarłego. Kapral śp. Feliks Drążyński nie zastanawiając się poświęcił i 

ofiarował swoje życie dla innych, którzy winni są go zastąpić.  

Życie i śmierć Polaków było naznaczone wydarzeniami II wojny światowej, których 

wyrazem jest dokładnie opisana przez adresatów nekrologów fabuła dotycząca w większości 

przypadków okoliczności towarzyszących śmierci zmarłego. Historia losów Polaków 

żyjących i walczących w czasie II wojny światowej w indywidualnym lub zbiorowym anonsie 

o śmierci jest namacalnym faktem owych zdarzeń. Wymowne nagłówki prasowe z Dobry 

wieczór! Kurier Czerwony wprowadzają odbiorcę w krótką opowieść o śmierci człowieka np.: 

Zginął śmiercią walecznych mjr Bronisław Kamiński obrońca Warszawy. Fakty związane ze 

śmiercią zarejestrowane piórem adresata komunikatu relacjonują losy człowieka np.: wczoraj 

padł na polu chwały, gdy nieprzyjaciel usiłował przedrzeć się przez bohaterskie nasze szeregi, 

dowódca jednego z batalionów śp. major Bronisław Kamiński-dzielny nieustraszony Obrońca 

Stolicy.  

                                                
4 Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławskiego, Wrocław 1989, s. 309. 
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Poległ przed frontem swoich żołnierzy[..]. Do ostatniego tchnienia pełnił swój 

obowiązek wobec Ojczyzny, mimo śmiertelnych ran wydając rozkazy i zachęcając żołnierzy 

do męstwa. Cześć Jego pamięci i chwała. 

Wspomniane w krótkiej informacji są również okoliczności śmierci popularnego 

dyrektora Cyrku Warszawskiego ś. p. Stanisława Mroczkowskiego, który został zabity 

podczas bombardowania Warszawy przez Niemców w okolicy Dworca Głównego gdzie 

pochowano go. Artyści Cyrku odnaleźli mogiłę składając na niej kwiaty, na której była kartka 

z napisanym ołówkiem nazwiskiem dyrektora.  

W Dobry wieczór! Kurier Czerwony został zamieszczony nekrolog-opowiadanie 

pracowniczki Domu Prasy Zofii Baylowej. Nadawca anonsu z wielkim pietyzmem 

zarejestrował wydarzenia, które poprzedziły śmierć zmarłej kobiety. Z treści nekrologu 

wynika, iż podczas bombardowania na Żoliborzu p. Zofia Baylowa zadbała przede wszystkim 

o bezpieczeństwo sparaliżowanego męża emerytowanego oficera. Następnie podczas 

opuszczania domu wraz z córeczką Krysią i służącą kobieta została śmiertelnie ranna. Córka 

p. Baylowej wraz z służąca ocalały i ranne zostały przewiezione do szpitala. Nekrolog-

opowiadanie […] dzielnej żony i matki […] kończy się oddaniem czci pamięci bohaterskiej 

Polki!. 

W Expresie Porannym zamieszczono symptomatyczny nekrolog dziennikarski 

odpowiadający specyfice okresu wojny, którego zapowiedzią jest nagłówek o treści: 

Bohaterski kolejarz. Śmiercią własną okupił zniszczenie pancerki niemieckiej zaś w Polsce 

Zbrojnej czytamy: Bohaterska śmierć L. Broży żołnierza transportu. W Polsce Zbrojnej 

nadawca podkreśla, że nazwisko kolejarza polskiego […] zapisało się złotymi zgłoskami w 

tworzącej się historii bohaterskich zmagań z barbarzyńskim najeźdźcą. W Expresie 

Porannym zaś nadawca nekrologu dokładnie zarejestrował istotne wydarzenia, których 

głównym bohaterem jest polski maszynista Lucjan Broża. Już w pierwszym dniu wybuchu 

wojny Polacy planowali wysadzić most kolejowy na Wiśle pod Tczewem po przyjeździe 

ostatniego parowozu ze stacji Szymanowo z W.M. Gdańska w stronę Tczewa. Niemcy chcąc 

zająć Tczew pod przykrywką polskiego parowozu puścili własny pociąg pancerny. Lucjan 

Broża zdołał jednak ostrzec polskie posterunki. Most runął do Wisły wraz z parowozem z 

bohaterskim maszynistą i nieprzyjacielską pancerką z całą załogą. 

Na łamach publikowanych we wrześniu 1939r warszawskich gazetach ukazywały się 

ponadto liczne ogłoszenia o poszukiwanych w tym czasie osobach5 np.:  

                                                
5 Przytoczone przykłady zostały zaczerpnięte z gazety pt: DOBRY WIECZÓR KURIER CZERWONY. 
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1. Henryka Pinkusa, który wyszedł z W-wy dn. 7 b.m. poszukuje żona. Wiadomość 

Mokotowska 8 m. 11 tel. 8-14-12. 2. Janowie Poncyliuszowie poszukują córki Wandy 

Tyrlikowej z dziećmi: Krzysiem i Andrzejkiem, zaginionej pod Wawrem w dniu 14 b.m. 

Adres: 11 Listopada 62 m. 2, albo Krakowskie Przedmieście „Dziekanka”. 3. 

Poszukuję Władysława Parobczego, wyszedł dn. 7 września rano.-Chmielna 110 m. 

50. 4. Majewski Henryk prosi o wiadomość o Jędrzejakównie Wandzie ul. Koszykowa 

45 tel. 9-56-48 u p. Pawłowskich itp. 

Na łamach Kuriera Porannego wydrukowano listę ofiar wojny zmarłych w szpitalu św. 

Łazarza. Lista zawierała lakoniczne informacje, które sprowadzały się do podania imienia, 

nazwiska, miasta, gminy, wsi, ulicy 59 ofiar zmarłych od początku wojny do dn. 22 bm., a 

także 8 kobiet i 6-ciu mężczyzn niewiadomego pochodzenia.  

W Gazecie Polskiej jedynie we wrześniu 1939r nie zamieszczono nekrologów w tzw. 

„czarnej ramce”. Drukowano natomiast imiona i nazwiska wraz z ukończonym wiekiem osób, 

które w tym czasie zmarły w Warszawie. 

W Warszawskim Dzienniku Narodowym zamieszczono informacje o osobach 

będących członkami S. O, które w dniach bombardowania trwając na posterunku w okręgu 

XXVI i XXII ponie śli śmierć „strzegąc mienia obywateli”. Podana lista osób jest lakoniczna 

ze względu na brakujące meldunki z poszczególnych komisariatów. 

 W Warszawskim Dzienniku Narodowym zamieszczono depesze prasową zredagowaną 

na podstawie wiadomości z angielskiego radia, która powiadamia o zabiciu podczas 

ostrzeliwania uchodźców przez lotnika niemieckiego córki znanego obywatela ziemskiego z 

Wileńszczyzny Karola Wagnera a żony szefa misji wojskowej brytyjskiej w Polsce płk 

Shelleya-Pani Elżbiety Shelley. Śmierć Pani Shelley, która wyszła za mąż kilka miesięcy 

temu nastąpiła w podróży do Lublina. Pani Shelley przeżyła lat 19. Depesze prasowe 

informujące o śmierci człowieka w badanym materiale z września 1939r., ukazujące się na 

łamach warszawskiej prasy nie pojawiały się zbyt często.  

Warszawski Dziennik Narodowy poza tym prowadził Kronikę żałobną, w której 

informował społeczeństwo głównie o fakcie śmierci osób poległych od bomb i pod gruzami 

domów wraz z okolicznościami temu towarzyszącymi w tragicznych dniach wybuchu II 

wojny światowej. Kronika żałobna zawiadamia m. in o poniesionej dnia 25 września 

(poniedziałek) śmierci wiceprezydenta m. st. Warszawy Jana Około-Kułaka, który zginął pod 

gruzami walącego się Ratusza wraz z osobami jemu towarzyszącymi: wicedyrektorem 

Inspekcji Handlowej, ś.p. Józefem Leszczyńskim i radcą prawnym ś.p. Markiem 

Lewandowskim.  
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W wyniku działań wojennych ponadto poniosły śmierć znane w Warszawie osoby m.in. 

młody, dobrze zapowiadający się artysta-kinematograf ś.p Cybulski oraz kierownik Zakładu 

Architektury Polskiej przy Politechnice Warszawskiej ś. p profesor Oskar Czosnowski, który 

został raniony odłamkiem bomby na podwórzu Wydziału Architektury Politechniki 

(Koszykowa 55) podczas czuwania nad bezpieczeństwem gmachu uczelni. Profesor Oskar 

Czosnowski był niezrównanym pedagogiem przekazującym wiedzę wielu pokoleniom 

młodym polskim architektom potrafiącym także głęboko zaszczepić umiłowanie zawodu i 

zapał. Profesor Czosnowski był twórcą placówki naukowej o ogromnym znaczeniu. W 

Zakładzie Architektury tworzono dzieła pod kierunkiem Profesora z zakresu m.in. planowania 

miast i osiedli, architektury wnętrz i budownictwa regionalnego osiągając imponujące 

rezultaty. Profesor Oskar Czosnowski pochowany został w prowizorycznym grobie na 

dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Cześć Jego pamięci. 

W smutnych okolicznościach zginęła również znakomita artystka baletowa Halina 

Szmelc-Fitelbergowa. W drodze z domu na Saskiej Kępie do miasta mostem ks. Józefa 

artystka śpiesząc z pomocą matce, którą zraniono odłamkiem szrapnelu sama ugodzona 

została śmiertelnie drugim pociskiem.  

Kronika żałobna zawiadamia także, że dnia 3 października b. r. zmarł w Warszawie ś.p. 

Józefat Andrzejowski, zasłużony działacz oświatowy[…] oraz honorowy członek Polskiego 

Czerwonego Krzyża.  

 

Podsumowanie 

Według zbadanego materiału, który został opublikowany na łamach warszawskiej prasy 

we wrześniu 1939r. wynika, iż niezmiennymi elementami, które wchodzą jednocześnie w 

strukturę nekrologu jest przede wszystkim osoba zmarła, nadawca zamierzonego komunikatu 

i jego odbiorca. Najistotniejszą rolę w schemacie komunikacyjnym analizowanego materiału 

pełni osoba zmarła, która łączy wszystkie elementy nekrologu indywidualnego (gdy mowa 

jest o zgonie jednej osoby) lub zbiorowego (gdy mowa jest o zgonie co najmniej dwóch 

osób), rocznicowe i jest pomiędzy nadawcą a odbiorcą podstawowym narzędziem 

komunikatu. Nadawca nekrologu zawsze istnieje w tekście i jest głównym inicjatorem i 

wykonawcą odpowiedzialnym za formalny przekaz komunikatu o śmierci człowieka. Według 

badanych nekrologów można wyróżnić trzy rodzaje nadawców: jawny ( a więc są to głównie 

relacje rodzinne np.: rodzina, rodzice, rodzeństwo), niejawny ( istnieje, ale brakuje podpisu 

autora), zbiorowy (a więc taki, w którym jest więcej aniżeli jeden podpis np.: matka, żona, 
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synek i rodzeństwo), indywidualny (np.: matka lub żona itp.), instytucjonalny( np.: 

Wydawnictwo ABC).  

Głównym symbolem religijnym, który charakteryzuje większość zawiadomień o śmierci 

jest skrót ś.p lub b.p. Śmierć człowieka jest główną przyczyną zaistnienia nekrologu, która 

determinuje jego dalszy przekaz. Kształt treść i forma anonsu zależna jest wyłącznie od jego 

nadawcy. 

W nekrologach opowiadaniach nagłówki prasowe w sposób zwięzły eksponują bohaterską 

postawę i śmierć człowieka. Analizowane nekrologi kończyły się rozbudowaną konstrukcją 

oddającą cześć zmarłemu charakterystyczną dla czasów wojny i niespotykaną w nekrologach 

współczesnych.  

Nekrologi podziękowania odbiegają od konwencjonalnych podziękowań i mają charakter 

dziękczynno-żałobny. W tych nekrologach na plan pierwszy wysuwa się przede wszystkim 

odbiorca, który z reguły jest odbiorcą zbiorowym związanym bezpośrednio ze zmarłym np.: 

duchowieństwo celebrujące pogrzeb, rodzina, przyjaciele, znajomi. Specyfika tego rodzaju 

komunikatu związana jest z przewarstwieniem osoby zmarłej z konkretnymi odbiorcami. 

Nadawca w jednym z nekrologów podziękowań oprócz wdzięczności zachęca odbiorcę do 

określonych działań np.: prosi o zamówienie pacierza za Duszę osoby zmarłej.  

Konkludując wybuch II wojny światowej odcisnął swoje piętno w krótkich, ale także  

opisowych nekrologach oraz w licznych zawiadomieniach o zaginionych bez wieści osobach. 

Wyrazem ówczesnej sytuacji jest używany przez nadawców anonsów podniosły język, 

lakoniczny przekaz informacji, forma urzędowa, podniesione znaczenie okoliczności 

towarzyszących śmierci zmarłego, częste pominięcie informacji związanych z obrządkami 

pogrzebowymi, tymczasowy pochówek lub odbyty pogrzeb oraz w nierzadkich depeszach 

prasowych. 

 

W formie aneksu do mojej wypowiedzi zamieszczam wybrane nekrologi zamieszczone 

we wrześniu 1939r na łamach warszawskiej prasy. 

 
  
1. Warszawski Dziennik Narodowy 
 
a) Za spokój duszy 
STEFANA OLSZEWSKIEGO 
długoletniego redaktora naczelnego „Gazety Warszawskiej”, redaktora naczelnego i 
współzałożyciela „Warszawskiego Dziennika Narodowego”, nieustraszonego żołnierza 
sprawy narodowej, dziś w rocznicę zgonu oraz imienin, o godz. 9 rano w kościele Kanoniczek 
na placu Teatralnym odbędzie się nabożeństwo żałobne, o czym zawiadamia  
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       STRONNICTWO NARODOWE 
        oraz 
      Wydawnictwo Warsz. Dziennik Narodowy  
 
b) Ś.p. mec. ST. Kijeński 
 W czasie bombardowania Warszawy zginął śmiercią tragiczną nestor polskiej palestry 
zasłużony działacz narodowy ś.p mecenas Stanisław Kijeński. Zmarł ugodzony odłamkiem 
pocisku na schodach swego domu przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. 
 
2. Kurier Poranny 
 
a) Ś.p. Antoni Potocki 
 Dnia 5 bm. zmarł w skutek ataku sercowego śp. Antoni Potocki znakomity krytyk 
literatury i sztuki, autor „Historii piśmiennictwa polskiego”, świetnego dzieła o „Grottgerze” 
oraz szereg cennych studiów. Dużą część życia spędził we Francji, gdzie wydatnie 
współdziałał z pracami wybitnych Polaków podczas przełomu dziejowego 1914-1918. W 
ostatnich latach zamieszkał znowu w Warszawie, oddają się pracy publicystycznej. 
Opracował na nowo uzupełnioną ostatnim okresem „Historię Literatury Polskiej”. 
 Z górą pół wieku wytężonej pracy na różnych posterunkach stanowi dla śp. A. 
Potockiego tytuł zasługi kulturalnej i społecznej. Żył lat 72. Pochowany został na Powązkach. 
Cześć Jego pamięci. 
 
b) Zgon znanego artysty 
 Dnia 6-go bm. zmarł znany aktor teatrów TKKT śp. Stefan Hnydziński, który uległ 
oparzeniu od bomby w dniu 25-go września. 
 Pogrzeb odbędzie się dzisiaj o godzinie 9-ej rano z kościoła św. Antoniego przy ul. 
Senatorskiej na cmentarz Bródzieński. 
 
c) Cześć pamięci bohaterów Westerplatte 
 W ósmym dniu wojny polsko-niemieckiej dnia 8-go września r.b o godz. II min. 40 
przed południem, po niesłychanie bohaterskiej walce zginęli na posterunku śmiercią 
walecznych ostatni z załogi na Westerplatte w obronie Polskiego Bałtyku.  
 
d) Dnia 13 września, opatrzony św. Sakramentami zmarł  
 Ś†P 
Maciej HŁASKO 
przeżywszy lat 32 i został pochowany w grobie tymczasowym przy kaplicy OO. Jezuitów na 
ul. Rakowieckiej, o czym zawiadamiają  
  MATKA, ŻONA, SYNEK i RODZEŃSTWO. 
 
e) Ś†P 
Andrzej Woyciechowski 
STUDENT POLITECHNIKI, 
PODCHORĄŻY BRONI PANCERNEJ,  
zginął śmiercią walecznych w obronie Warszawy, 
dnia 12-go września 1939 roku. 
Żył lat 18. 
f) Ś†P 
Eugeniusz 
bar. Rohn-Rohnau 
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podporucznik piechoty  
zginął śmiercią walecznych dn. 17/IX. 
   MATKA 
g) Dnia 16 września zmarła przeżywszy lat 85 najdroższa Matka moja  
Ś†P 
Bronisława Ruśkiewiczowa  
WDOWA PO Ś.P. WŁADYSŁAWIE 
i w dniu 18 września pochowana została w grobie tymczasowym, o czym zawiadamia syn, 
prosząc o zamówienie pacierza za Jej Duszę.  
 Wieleb. Ks. Prof. Br. Ussusowi oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tymczasowym 
pogrzebie składam tą drogą serdeczne „Bóg zapłać.” 
h) Dnia 17 b.m. poległ śmiercią walecznych przy obronie Warszawy  
Ś†P 
inż. Henryk BEATUS 
KAPITAN WOJSK POLSKICH  
długoletni pracownik naszej Fabryki w Tomaszowie Maz. 
Cześć Jego pamięci! 
   Władze i Pracownicy Tomaszowskiej  
   Fabryki Sztucznego Jedwabiu S.A 
i) Ś†P 
Wanda Wasilewska 
LEKARZ 
raniona szrapnelem zmarła na posterunku w Szpitalu Dzieciątka Jezus dn. 18 września 
przeżywszy lat 25. 
     MATKA i RODZEŃSTWO 
j)  Ś†P 
Tadeusz Wretowski 
Dr. MED. 
ODZNACZONY KRZYŻEM ZASŁUGI  
zginął na posterunku w Warszawie d. 18 września 1939r. i został pochowany na terenie 
Uniwersytetu J.P. w Warszawie. 
 ŻONA, SYN, BRACIA I RODZINA 
k) Ś†P 
ROMUALD GREGOŁAJTYS  
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE, ODZNACZONY ZŁOTYM 
KRZYŻEM ZASŁUGI, CZŁONEK STRAŻY OBYWATELSKIEJ, 
ur. w r. 1888, zginął jako prawy obywatel na posterunku w dniu 17 września 1939r., o czym 
zawiadamiają  
      ŻONA, MATKA, SYN CÓRKA i RODZINA 
l)Ś†P 
Jadwiga Klepówna  
URZĘDNICZKA MINISTERSTWA PRZEMYSŁU I HANDLU, KOMENDANTKA O.P.L. 
DOMU PRZY UL. ŚNIADECKICH 19,  
została zabita w dniu 20.IX.1939r. odłamkiem pocisku na placu Napoleona. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek, dnia 25. IX., o godz. 8-ej rano, w kościele 
św. Krzyża przed ołtarzem Serca Pana Jezusa, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim 
smutku 
     SIOSTRA, BRACIA i RODZINA  
ł) Pogrzeb bohatera 
Ś.p Feliks Drążyński  
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 Warszawa złożyła na wieczny spoczynek pierwszego bohatera Ochotniczego 
Batalionu Warszawy. Jest nim ś.p Feliks Drążyński, kapral a w cywilu fryzjer-właściciel 
zakładu fryzjerskiego przy ul. Mokotowskiej 55. Na pierwszy apel zgłosił się do wojska. 
Wyznaczono mu posterunek w dzielnicy północnej Warszawy przy gaszeniu licznych 
pożarów. Tam zginął na posterunku. Całym sercem żegna stolica cichego, ofiarnego obrońcę. 
Pogrzeb odbył się na koszt miasta. Ludność stolicy winna zapamiętać to nazwisko okryte 
wieczną chwałą. Ś. P Feliks Drążyński miał lat 30. Nie zastanawiał się ani chwili, gdy trzeba 
było poświęcić życie. Złożył je w ofierze dla nas wszystkich. Jego śmierć jest wezwaniem, 
aby stu innych go zastąpiło. Cześć pamięci żołnierza-ochotnika! 
 
3. EXPRESS PORANNY 
 
a) Ś†P BOLESŁAW KAMIŃSKI kapral Wojsk Polskich z Warszawy poległ na polu chwały 
d. 16.IX.1939r. na Pradze w obronie Warszawy, przeżywszy lat 31, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku ŻONA I DZIECI 
 
b )ś.p. Lucjan Broża kolejarz bohater 
 Na każdym kroku, każdego niemal dnia, na pierwszych kartach historii krwawej 
wojny, zapisują się chlubnymi zgłoskami nazwiska świadczące o bohaterstwie Polaków i 
poświęceniu dla Ojczyzny.  
 Jednym z takich bohaterów jest maszynista polskiego parowozu Lucjan Broża. Broża 
prowadził ostatnią lokomotywę ze stacji Szymanowo, na terenie Wolnego Miasta Gdańska do 
Tczewa.  
 Zaraz po przejściu lokomotywy most kolejowy na Wiśle pod Tczewem miał być 
wysadzony przez naszych saperów. 
 Niemcy więc postanowili, tuż za polską lokomotywą, przeprowadzić swój pociąg 
pancerny do Tczewa.  
 Broża jednak udaremnił ten plan. 
 Gdy lokomotywa znalazła się na połowie mostu, maszynista zatrzymał ją, dając 
alarmujące sygnał i wołając do obsługi pancerki, że most jest wysadzony w powietrze. 
Sygnały zaalarmowały polskie posterunki na moście, a krzyki zdezorientowały kierownika 
pancerki. 
 W tej chwili rozległ się huk wysadzonego w powietrze mostu. Razem z mostem 
wyleciał w powietrze pociąg pancerny.  
 Zginął także Broża, bohaterski kolejarz, o którym pamięć nie zaginie. 
 
c) Nr. 254 
Bohaterski kolejarz Śmiercią własną okupił zniszczenie pancerki niemieckiej 
 W pierwszym dniu zdradzieckiego najazdu niemieckiego przez most kolejowy na 
Wiśle pod Tczewem polski maszynista Lucjan Broża prowadził ostatni parowóz ze stacji 
Szymanowo na terenie W.M. Gdańska w stronę Tczewa. Most miał być wysadzony zaraz po 
przejeździe parowozu. 
 Domyślając się tego Niemcy pod osłoną polskiego parowozu puścili swój pociąg 
pancerny, by podstępnie zająć Tczew. 
 Dzielny maszynista ostrzegł jednak w porę posterunki polskie, dając sygnał do 
wysadzenia mostu. Most runął do Wisły, pociągając w nurty rzeki parowóz z bohaterskim 
maszynistą i nieprzyjacielską pancerką z całą załogą. 
 
 
4. DOBRY WIECZÓR! KURIER CZERWONY  
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a) PADŁ NA POSTERUNKU 
Ś.p. Feliks Ignacy Grabowski, kapral w służbie straży granicznej zabity przez niemiecką 
bandę dywersyjną. 
b) Poległ na posterunku kustosz Zamku  
Podczas bombardowania Zamku zginął na posterunku, kierujący akcją ratowniczą kustosz 
zamkowy śp. Kazimierz Brokl, trafiony odłamkiem granatu. 
 Zwłoki złożono na trawniku przy bramie Grochowskiej. Mogiłę zdobi wiązanka 
kwiecia. 
c) Zginął na posterunku śp. Feliks Drążyński  
  kapral 

Baonu Ochotniczego 
 W czasie gaszenia jednego z licznych pożarów w dzielnicy północnej, zginął w dniu 
13 bm. śp. Feliks Drążyński, kapral Batalionu Ochotniczego Warszawy-pierwsza ofiara 
wojny z tej formacji. 
 zmarły przeżył 30 lat, z zawodu był fryzjerem warsztat swej pracy miał przy ul. 
Marszałkowskiej 55. 
 Pogrzeb śp. Feliksa Drążyńskiego odbędzie się na koszt miasta o godz. 10-ej rano z 
koszar batalionu. 
Cześć Jego pamięci! 
d) Nr. 263 
Zginął śmiercią walecznych mjr Bronisław Kamieński obrońca Warszawy 
 Wczoraj padł na polu chwały, gdy nieprzyjaciel usiłował przedrzeć się przez 
bohaterskie nasze szeregi, dowódca jednego z batalionów śp. major Bronisław Kamieński-
dzielny nieustraszony Obrońca Stolicy. 
 Poległ przed frontem swoich żołnierzy kilku kulami.  
 Do ostatniego tchnienia pełnił swój obowiązek wobec Ojczyzny, mimo śmiertelnych 
ran wydając rozkazy i zachęcając żołnierzy do męstwa.  
 Cześć Jego pamięci i chwała. 
e) Ś†P 
MARIA ALEXANDROWICZOWA  
I-o voto Szyszłowska (Dana), sanitariuszka 1-ej Brygady Wojska Polskiego żona prof. 
Uniwersytetu Lwowskiego, oficera Wojsk Polskich, odznaczona Krzyżem Niepodległości i 
Krzyżem Walecznych, vice-przewodnicząca Koła Unii Polskich Związków Obrończyń 
Ojczyzny we Lwowie, zasłużona działaczka społeczna, poległa na posterunku w dniu 18 
września 1939r.  
Część Jej świetlanej pamięci. 
Zarząd Unii Polskich Związków Obrończyń Ojczyzny 
 
 

Ś.p Zofia Baylowa 

 
 Podczas onegdajszego nalotu bombowego na Żoliborzu zginęła śp. Zofia Baylowa, 
pracowniczka Domu Prasy. 
 W czasie bombardowania p. Baylowa zabezpieczyła przede wszystkim swego 
sparaliżowanego męża, emer. oficera. Wychodząc następnie wraz z córeczką Krysią i służącą 
by się schronić przed niebezpieczeństwem, została śmiertelnie ranna niemal w progu domu. 
Jej córka i służąca zostały również ranne na szczęście, lekko. Por. Hal nie poniósł żadnego 
szwanku. 
 Dzielna żona i matka zmarła, ranne przewieziono do szpitala. 
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 Cześć pamięci bohaterskiej Polki! 
 
f) ś.p. Stanisław Mroczkowski b. dyrektor cyrku zabity 
Ofiarą bombardowania Warszawy przez Niemców padł popularny dyrektor Cyrku 
Warszawskiego, Stanisław Mroczkowski. 
 Mroczkowski zabity został w okolicy Dworca Głównego, gdzie też pochowano go. Na 
usypanej mogile umieszczono kartkę ze skreślonym ołówkiem nazwiskiem. Dziś artyści 
Cyrku odnaleźli to miejsce i pokryli je kwiatami. 
 
g) Pogrzeb bohaterskiego ochotnika Baonu Obrońców Warszawy 
 Bardzo uroczyście odbył się wczoraj rano pogrzeb pierwszego poległego żołnierza 
utworzonego przed paru dniami Baonu Obrońców Warszawy śp. Kaprala rez. Feliksa 
Drążyńskiego, który-jak donosiliśmy-zginął na posterunku podczas gaszenia powstałego od 
bomby pożaru. 
 W pogrzebie, który odbył się przy asyście oddziału wojska, wziął udział prezydent 
miasta komisarz cywilny Obrony Warszawy mjr. St. Starzyński i przed sformowaniem się 
konduktu pogrzebowego w punkcie zbornym Baonu wygłosił krótkie przemówienie.  
 Kondukt ruszył potem w drogę. Sześciu junaków zaniosło na swych barkach zwłoki 
bohaterskiego kaprala na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu wojskowym. 
      * 
 Prezydent Starzyński obiecał wypłacić wdowie po śp. Kpr. Drążyńskim jednorazowy 
zasiłek przyznał jej stałą zapomogę z funduszu na zasiłki dla rodzin rezerwistów. 
 
h) Nr. 262 
Ś. P ZBIGNIEW ŻBIKOWSKI ppor. 36 p.p L.A., adiutant baonu karab, maszyn. I broni 
towarzyszącej poległ za Ojczyznę w obronie Warszawy w dniu 18-ym września 1939r. 
RODZICE I SIOSTRA 
 
i) Nr. 263, 22 września 1939r 
Zginął śmiercią walecznych mjr. Bronisław Kamiński Obrońca Warszawy 
 Wczoraj padł na polu chwały, gdy nieprzyjaciel usiłował przedrzeć się przez 
bohaterskie nasze szeregi, dowódca jednego z batalionów śp. Major Bronisław Kamiński- 
dzielny nieustraszony Obrońca Stolicy. 
 Poległ przed frontem swoich żołnierzy kilku kulami. Do ostatniego tchnienia pełnił 
swój obowiązek wobec Ojczyzny, mimo śmiertelnych ran wydając rozkazy i zachęcając 
żołnierzy do męstwa.  
   Cześć Jego pamięci i chwała.  
 
4. Nasz Przegląd  
 
a)B. P Leon CZARNECKI DRUKARZ, zmarł po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy 
lat 51. Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedpogrzebowego na PRADZE 
odbędzie się DZIŚ o godz. 3-ej p. p., o czym zawiadamiają zrozpaczone ŻONA, CÓRKI i 
SIOSTRA w nieobecności BRATA w Londynie 
 
b) GUSTAW i RYSIO WELTMAN lat 18 i lat 14 ABSOLWENT SZKOŁY 
RZEMIEŚLNICZEJ na STAWKACH, UCZEŃ GIMNAZJUM „PRACA HANDLOWA” 
NAJUKOCHAŃSI SYNOWIE CECYLII I ADOLFA zginęli śmiercią tragiczną i pochowani 
zostali w dniu 15-go września 1939, o czym zawiadamiają niepocieszeni RODZICE 
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5. ROBOTNIK 
a) Dr. Zygmunt POBOŻY 
członek Dzielnicy P.P.S. „Śródmieście”, przewodniczący wydziału sanitarnego W.R.S.K.O., 
członek R.K.S. „Skra”, lekarz Ubezpiecz. Warszawskiej 
 zmarł na posterunku 
 Cześć Jego pamięci! 
 
b) Ś†P ZDZISŁAW JAN KĄKOLEWSKI lat 47, podporucznik rezerwy, odznaczony 
Krzyżem Niepodległości, długoletni pracownik Państwowego Banku Rolnego, zginął dnia 17-
go b.m. spełniając swój żołnierski obowiązek. Nabożeństwo żałobne za duszę śp. Zdzisława 
Kąkolewskiego odbędzie się dn. 19-go bm., o godz. 10-ej w kaplicy kościoła św. Barbary na 
Koszykach, po czym nastapi wyprowadzenie zwłok na cmentarz żołnierski w ogrodzie 
Pomologicznym 
Zrzeszenie Pracowników Państwowego Banku Rolnego  
 
c) nr. 260 
Ś.P Bolesław Kamiński kapral Wojsk Polskich z Warszawy poległ na polu chwały dn. 
16.IX.1939r na Pradze w obronie Warszawy przeżywszy lat 31, o czym zawiadamiają 
pogrążone w głębokim smutku Żona i Dzieci 
6. Express Poranny 
Bohaterski kolejarz  
 Śmiercią własną okupił zniszczenie pancerki niemieckiej 
 W pierwszym dniu zdradzieckiego najazdu niemieckiego przez most kolejowy na 
Wiśle pod Tczewem polski maszynista Lucjan Broża prowadził ostatni parowóz ze stacji 
Szymanowo na terenie W. M Gdańska w stronę Tczewa. Most miał być wysadzony zaraz po 
przyjeździe parowozu. 
 Domyślając się tego Niemcy pod osłoną polskiego parowozu puścili swój pociąg 
pancerny, by podstępnie zająć Tczew. 
 Dzielny maszynista ostrzegł jednak w porę posterunki polskie, dając sygnał do 
wysadzenia mostu. Most runął do Wisły, pociągając w nurty rzeki parowóz z bohaterskim 
maszynistą i nieprzyjacielską pancerką z całą załogą. 
 
6. ABC NOWINY CODZIENNE (WARSZAWA) 1939 WRZESIE Ń  
a) Ś†p Henryk Ciostek lat 17 goniec redakcji „ABC-Nowiny Codzienne” zginął śmiercią 
tragiczną na ulicach Warszawy od kuli nieprzyjacielskiej. Spokój Jego Młodej duszy 
Wydawnictwo ABC 
 
7. KURIER WARSZAWSKI 
 
a)Ś†P Inż. Melchior Władysław NESTOROWICZ PROFESOR i BYŁY DZIEKAN 
WYDZIAŁU IN ŻYNIERII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ UKOCHANY PRZEZ 
KOLEGÓW I MŁODZIEŻ zmarł w dniu 1-ym września 1939r. Rada Wydziału, Dziekan i 
młodzież Wydziału Inżynierii. 
 
b) Nr. 263, 23 września 1939r 
Ś.P WITOLD KATERLA UCZEŃ II KŁ. GIMNAZJUM NA BIELANACH 
Zginął śmiercią tragiczną dn. 21 września 1939r od pocisku nieprzyjacielskiego przeżywszy 
lat 15. RODZICE 
 
c) Nr. 259 
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Dnia 16 września zmarł przeżywszy lat 85 najdroższa Matka moja 
Ś.P Bronisława Ruśkiewiczowa WDOWA PO Ś.P WŁADYSŁAWIE i w dniu 18 września 
pochowana została w grobie tymczasowym o czym zawiadamia syn prosząc o zamówienie 
pacierza za Jej Duszę. Wielebn. Ks. Prof. Br. Ussowi oraz wszystkim, którzy wzięli udział w 
tymczasowym pogrzebie skaładam tą drogą serdeczne „Bóg zapłać”. 
 
d) Ś.P Wanda Wasilewska LEKARZ raniona szrapnelem zmarła na posterunku w Szpitalu 
Dzieciątka Jezus dn. 18 września przeżywszy 25 lat. Matka i Rodzeństwo  
 
e) Dnia 17 b.m poległ śmiercią walecznych przy obronie Warszawy Ś. P inż. Henryk 
BEATUS KAPITAN WOJSK POLSKICH długoletni pracownik Fabryki w Tomaszowie 
Maz. Cześć Jego pamięci! 
Władze i Pracownicy Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu S. A. 
 
f) Ś. P Zygmunt Rohoziński  
b. OBYWATEL ZIEMSKI, b. OCHOTNIK z ROKU 20, INSPEKTOR BANKU 
CUKROWNICTWA urodzony w Stadnicy w Kijowszczyźnie 16 marca 1880r., zginął od 
pocisku nieprzyjacielskiego 17. IX. 1939r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 9-ej d. 
9 września w kościele św. Aleksandra. O dniu pogrzebu nastapi oddzielne zawiadomienie. 
 
 
8. POLSKA ZBROJNA 
a) Nr. 264 
Zginęli na posterunku 
Ś.p plut. Rez. Wawrzyniec Błaszczęć z pow. Komendy policji w Brodnicy przy umocnieniach 
polowych. 
Ś.p Eugeniusz Koskowski, sierż straży ogniowej-Praga 
Ś.p Stanisław Górzyński, strażak 
 Podczas dogaszania pożaru na terenie Zamku Królewskiego zrzucono na zgliszcza 3 
bomby lotnicze, które ciężko raniły 6 robotników, lżej 8. Odłamki granatu raniły robotnika 
oddziału wodno-melioracyjnego oraz drużynowego tegoż oddziału. 
 
9) WIECZÓR WARSZAWSKI 
Zabita przez lotnika niemieckiego żona szefa brytyjskiej misji w Polsce 
Angielskie radio podało wiadomość o tragicznej śmierci żony szefa miski woskowej 
brytyjskiej w Polsce płk. Shelleya. Pani Scheley z domu Wagner, córka znanego i 
szanowanego obywatel ziemskiego z Wileńszczyzny Karola Wagnera jechała wraz z bratem 
samochodem, prawdopodobnie w kierunku Lublina. Podczas ostrzeliwania uchodźców przez 
lotników niemieckich spotkała ją śmierć. Elżbieta Scheley przeżyła lat 19. Wyszła za mąż za 
płk. Scheleya zaledwie kilka miesięcy temu. 
 
10) CZAS 
a) Nr. 263 
Dnia 18 września 1939r zginął na posterunku swej pracy w Oddziale Sanitarnym Batalionów 
Robotniczych pracownik Tramwajów i Autobusów m.st. Warszawy tow. Andrzej 
SOBOLEWSKI Cześć Jego pamięci 
Oddział Sanitarny Batalionów Robotniczych 
Związek Użyteczności Publicznej w Polsce, Warecka 7 
 
11) KURIER POLSKI  
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a) Nr. 254 
Pogrzeb bohatera ś.p Feliks Drążyński kapral Batalionu Obrony Warszawy 
 Warszawa złożyła na wieczny spoczynek pierwszego bohatera Ochotniczego 
Batalionu Warszawy. Jest nim ś.p Feliks Drążyński, kapral a w cywilu fryzjer-właściclel 
zakładu fryzjerskiego przy ul. Mokotowskiej 55. 
 Na pierwszy apel zgłosił się do wojska. Wyznaczono mu posterunek w dzielnicy 
północnej Warszawy przy gaszeniu licznych pożarów. Tam zginął po bohatersku. Całym 
sercem żegna stolica cichego, ofiarnego obrońcę. Pogrzeb odbył się na koszt miasta. Ludność 
stolicy winna zapamiętać to nazwisko okryte wieczną chwałą. Ś.p Feliks Drążyński miał lat 
50. Nie zastanawiał się ani chwili, gdy trzeba było poświęcić życie. Złożył ją w ofierze dla 
nas wszystkich.  
 Jego śmierć jest wezwaniem, aby stu innych go zastąpiło. Cześć pamięci żołnierza-
ochotnika! 
 
 
 
 
Warszawski Dziennik Narodowy 
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