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Elementy stałe i elementy zmienne w nekrologach z Powstania Warszawskiego- (wersja 

robocza) 

 

ZOBACZ NEKROLOGI Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, KTÓRE Z NAJDUJĄ 

SIĘ NA KOŃCU ARTYKUŁU  

 

W okresie powstania warszawskiego ukazywały się na łamach publikowanej wówczas 

prasy powstańczej1 w przeważającej większości nekrologi zbiorowe nieznanego autorstwa 

osób niespokrewnionych, których łączyła wspólna idea działania. Brak podpisów osób 

układających te nekrologi wskazuje, iż głównym ich celem było upamiętnienie tragicznych 

okoliczności śmierci zmarłych. W analizowanym materiale ponadto występują zawiadomienia 

w indywidualnym anonsie o śmierci osoby zmarłej nie znajdujemy w nim zaś nekrologów 

rocznicowych i podziękowań. 

Elementem stałym badanych nekrologów jest symbol religijny Ś.P. Symptomatyczne 

dla tego okresu są ponadto pseudonimy, które ukrywają prawdziwą tożsamość i wskazują na 

konspiracyjny charakter działalności zmarłego. Znamienną cechą wielu nekrologów jest 

podawanie przez nieznanego nadawcę zamiast pełnego imienia i nazwiska używanego 

pseudonimu wraz z pełnioną funkcją wojskową np.: st. sierż. As, druh „Banan” zastępowy 1-

go zastępu Stanicy Harcerskiej Powiśla”, Barbara-Lucyna, ppor. Cyk, sierżant Ciechanowski, 

Jula, „Łazik”, ppor. Stolarz, podchorąży Gil, por. Wiesław, podchorąży Rafał, ppor. Żbik, 

ppor. Pazur, druh Piotr, zastępca Hm. Por. Piotr, ppor. Brzoza komendant placówki, 

podchor.. Ramzes d-ca patrolu propan, podchor.. Lemiesz referent propan, żołnierz Stalin czł. 

patr. propan, ppor. Żbik dowódca grupy leśnej, ppor. Pazur dowódca grupy leśnej B. Ch. 

W analizowanym materiale pseudonimami, które występują po części onomastycznej 

osoby zmarłej i należą do elementów stałych nekrologu są: imiona: „Barbara”„ Stefan”, 

„Władysław”, „ Roman”; nazwiska: „Jarosławski”, „Jastrzębiec”, „ Stanisławski”,” Staff, 

                                                
1Barykada, Barykada Powiśla, Bądź Gotów-Pismo Harcerskich Oddziałów Pomocniczych 
AK, Biuletyn Informacyjny, Brzask-Pismo Harcerskich Oddziałów Armii Krajowej, Dzień 
Warszawy, Nowy Świat, Powstaniec, Praca i Walka, Robotnik, Rzeczpospolita Polska, 
Szaniec, Walka, Warszawianka, Warszawa Walczy-Gazeta Ścienna AK, W walce, Warszawski 
Głos Narodowy, Wielka Polska, Wszechpolak Narodowe Pismo Młodzieży. 
 



Szczęsny”; przezwiska: Andy, Buldog, Chrom, Harnaś, Longinus, Kamień, On; liczebnik: 

2274, 1157, 2084.   

W nekrologach zbiorowych dominowały ponadto informacje tyczące głównie dnia, 

miesiąca, roku, okoliczności, przyczyny, rodzaju i miejsca śmierci np.: zginął w dniu 

5.VIII.1944r pod Skalbmierzem, pow. pińczowski w walce z Ukraińcami i Niemcami w 

obronie mordowanej ludności cywilnej; zginął w dniu 7. VIII.1944r. pod Porębą Górną, pow. 

olkuski w walce z Niemcami; zginął w dniu 18. VIII. 1944r w Józefowie, pow. miechowski w 

walce z Ukraińcami i Niemcami w obronie ludności cywilnej; w marszu ku Wielkiej Polsce 

padł od kuli wroga dn. 13.8.44r,; ugodzony pociskiem w czasie wydawania posiłków 

żołnierzom w dniu 31 sierpnia 44r. zginął na posterunku; polegli śmiercią żołnierza w dniu 3-

go września 1944r.; zginął bohatersko na barykadzie; poległ w walce o wolność Warszawy; 

zginęli śmiercią żołnierską; poległ w walce o Politechnikę; padł na posterunku ugodzony 

śmiertelnie wrażą kulą na terenie Szpitala Czerwonego Krzyża, gdzie miał doręczyć listy i 

prasę; w dniu 13. VIII poległ rażony odłamkiem granatu; padli na posterunku w walce o 

Warszawę następujący członkowie VI. Bat. Milicji PPS; dnia 15. VIII na stanowisku w 

reducie Banku Polskiego padł rażony granatem, ochotnik, korespondent wojenny grupy 

Północ; padli na posterunku, zabici wybuchem granatu nieprzyjacielskiego na ul. 

Nowogrodzkiej, zginął w walce na czele patrolu przy forsowaniu barykady na rogu 

Grzybowskiej i Ciepłej. 

 Do elementów stałych analizowanych nekrologów należy również pełniona funkcja 

związana przede wszystkim z działalnością wojskową i konspiracyjną oraz przynależnością 

do Armii Krajowej np.: sierż, por, ppor, pdchr, kapral-p-chr, strzelec, przewodniczący 

Komitetu Organizacji Niepodległościowych, szef komp. Legii Akademickiej, szef nasłuchu w 

Oddziale Propagand-Inform Brygady Dyspozycyjnej Zmotoryzowanej, d-ca Patrolu 

Megafonów AK-poeta-żołnierz, dyrektor Departamentu Pracy i Opieki Społecznej w 

Delegaturze Rządu na Kraj, kierowniczka kolportażu-żołnierz N.S.Z, urzędniczka 

Departamentu Informacji-członek redakcji „Rzeczypospolitej Polskiej”, korespondent 

wojenny grupy Północ, zastępowy 1-go zastępu Stanicy Harcerskiej Powiśla, żołnierz AK, 

żołnierz PPS, zastępca Naczelnika Harcerzy, członek Prezydium Centralnego Komitetu 

Wykonawczego oraz członek Prezydium Egzekutywy PPS na Okręg Warszawski, jeden z 

pierwszych założycieli życia podziemnego w Polsce, członek Zarządu Głównego Unii Zw. 

Zawodowych Pracowników Umysłowych, b. sędzia Sądu Pracy w Konspiracji, Dyr. 

Departamentu Pracy podziemnej administracji państwowej, członek VI Bat. Milicji PPS, b. 

oficer Legionów, pracowniczka pomocnicza przy VI Bat. Milicji PPS, sanitariuszka, pierwszy 



listonosz Powstania, generał Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca plutonu 1112 w 

Dyonie „Jeleni”, pracowniczka cywilna w Departamencie Informacji, zastępca kierownika 

Wydziału Aprowizacji Delegatury Rządu Rejonu Powidle, wiceprokurator Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie, współpracownik Delegatury Rządu na Kraj, harcerz, szef sztabu zgrupowania 

„Chrobry” „Proboszcz”, oficer broni Zgrupowania III, dowódca sekcji w oddziale 

osłonowym Wojskowych Zakładów Wydawniczych.  

Elementami stałymi nekrologów z powstania warszawskiego są ponadto podkreślane 

cechy charakteru osoby zmarłej oraz praca dla kraju np.: odszedł od nas człowiek wielkiej 

miary, woli i charakteru, niezłomnych przekonań narodowych, głębokiej wiedzy wojskowej, 

ukochany Wódz swoich podkomendnych […]Sprawie polskiej zasłużył się dobrze w swym 

wytrwałym dążeniu do scalania akcji wojskowej w Kraju i wzmożenia wysiłku zbrojnego 

Narodu; dla przyszłych harcerskich pokoleń będzie najlepszym uosobieniem górnej epopei 

harcerskiej lat 1939-1944; nieskazitelny i nieugięty bojownik w walce o wielką Polskę; 

odznaczał się niezwykłą odwagą i choć był szefem sztabu nieraz brał bezpośredni udział w 

akcjach; w twardej walce, na oczach towarzyszów przemienił się z chłopięcia w mężczyznę. 

Stał się wzorem żołnierza, który nie żałował ofiar i krwi dla tej, którą ukochał nade wszystko-

dla Wolnej Polski!; poległy brał udział przez pięć lat w konspiracji w pracy wojskowej. 

Należał do żołnierzy wyjątkowych wartości i odwagi bojowej; padł wierny swojej zasadzie: 

oficer żołnierzom swoim pokazać musi, że kule i śmierć nie są mu straszne; przejdzie do 

dziejów naszej pracy konspiracyjnej i powstańczej jako typ żołnierza o wysokiej wartości 

bojowej i pięknych cechach charakteru; zasłużony działacz konspiracji. Człowiek o mężnym i 

złotym sercu; była odważną kolporterką, dzielną kurierką, doskonałą organizatorką 

łączności, a nade wszystko wspaniałym człowiekiem; pracowali bez wytchnienia, spełniając 

swój dobrowolny obowiązek niezwykle ofiarnie; postawą, sposobem bycia, odwagą-chwytał 

za serce ludzi. Przypominał pełne fantazji typy żołnierskie sienkiewiczowskiej epopei; jego 

spokojny zrównoważony umysł i niezwykłe zalety charakteru jednały mu szacunek i serdeczne 

przywiązanie wszystkich towarzyszy, którzy stykali się z nim w pracy; podczas zdobywania 

Poczty Głównej, w ataku na PASTĘ, na Ogród Saski, w ciągłych walkach na ulicy 

Królewskiej był niezmiennie przykładem bohaterstwa i brawury. Symptomatyczne dla tego 

okresu w analizowanych nekrologach jest brak informacji związanych z obrządkami 

pogrzebowymi, które stanowią bardzo ważną część funkcji informacyjnych przekazywanych 

w nekrologach zwyczajowych.  



Elementem stałym analizowanego materiału są ogłoszenia o poszukiwanych osobach 

w prowadzonych rubrykach: Wiadomości o bliskich2(Władek prosi Buzieńkę o wiadomość. 

Jest zdrów i mieszka jak dotąd na Szpitalnej; Jaga prosi Staszka o wiadomość- Nowogrodzka 

18 m. 11.) lub Poszukiwania zaginionych3 (Jan Malarski poszukuje żony Jadwigi i jej matki. 

Chmielna 10; Alina Załęska prosi o wiadomość męża. Boduena 2). 

Do elementów zmiennych analizowanych nekrologów należał sposób identyfikacji 

osób zmarłych. W nekrologach mężczyzn identyfikacja sprowadzała się do podania przede 

wszystkim pełnego imienia i nazwiska np.: Tadeusz Semadeni, Paweł Janowicz oraz w 

mniejszym stopniu drugiego imienia zmarłego np.: Szymański Wacław Andrzej. 

Specyficznym sposobem identyfikacji było podanie przez nadawcę sprawowanej funkcji 

wojskowej i nazwiska zmarłego np.: generał Żegota Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych.  

Nekrologi osób związanych za życia z partią były poprzedzone oficjalną formą wzajemnego 

zwracania się: towarzysz np.: tow. Bolesław Dratwa(Szczęsny), tow. Henryk Kozłowski (On). 

tow. Bażant.W analizowanych nekrologach formy zdrobniałe występowały rzadko i 

stosowane były wobec imion dzieci np.: Alik. Identyfikacja nekrologów kobiet sprowadzała 

się do podania pełnego imienia i nazwiska oraz używanego pseudonimu wraz z faktycznym 

imieniem i nazwiskiem z sufiksem –ówna wskazującym na stan cywilny zmarłej np.: Irena 

Drogomir, Kasia- Halina Beisertówna, Jula-Barbara Wolska. Częścią zmienną nekrologu jest 

podawana data urodzenia, dane tyczące rodziców osoby zmarłej, a także wieku w 

przeważającej większości bardzo młodego np.; ur. 6.2.1913, syn Wincentego i Stefanii, 16-o 

letni harcerz, 15-letni żołnierz AK-„Łazik” oraz miejsca pracy np.: pracownicy PASTY 

zgłosili się do placówki wojskowej, ofiarując swą pracę przy zakładaniu połączeń 

telefonicznych. Cechą zmienną nekrologów są ponadto nadawane odznaczenia Krzyża 

Walecznych, Krzyża „Virtuti Militari”Vkl.  Nadawcy ponadto w często pojawiającym się w 

treści nekrologu biogramie o zmarłym nawiązują do obrony Warszawy w roku 1939 i pracy 

konspiracyjnej np.: pracował od samego początku od roku 1939, pełniąc kolejno służbę w 

warszawskim batalionie szturmowym, następnie w oddziale specjalnym i kompanii sztabowej 

Śródmieścia: Jula była w szeregach od 3 września 1939r. Pełniła wówczas służbę w 

drużynach ratowniczych oblężonej Warszawy. Została ranna. Służbę Juli w konspiracyjnym 

wojsku polskim określa Krzyż Walecznych; brał udział w obronie Warszawy w 1939r i był 

jednym z pierwszych założycieli życia podziemnego w Polsce. 

                                                
2 zob. w: Walka, Nr. 69(8), 1944r. 
3 zob. w: Biuletyn Informacyjny, Rok VI. Nr. 50-258, 1944r. 



 Nadawcy informując o fakcie śmierci osoby zmarłej stosowali charakterystyczne dla 

czasu wojny i najczęściej pojawiające się określenia zginął, poległ, padł rzadko zmarł. W 

informacji o fakcie zgonu nadawcy ponadto używali w mniejszym stopniu eufemistycznego 

określenia zaliczającego się do metafory przejścia, którym jest czasownik odejść np.: Odeszła 

Barbara-Lucyna. 

Symptomatyczne i jednocześnie zaliczające się do elementów zmiennych 

analizowanych nekrologów była podawana dokładna godzina, dzień i okoliczności, w których 

nastąpiła śmierć np.: ranny 1.8.44 o godz.17.30 w ataku na Flack Kaserne/Postrzał klatki 

piersiowej i kręgosłupa; poległ od kuli nieprzyjaciela dn. 4.8.44 o godz. 12. Pochowany 

Marszałkowska 45, II podwórze. Pochowana Polna 36; poległ 5.8.44 o godz. 12-ej w obronie 

przy ul. Polnej Nr-34, pochowany Mokotowska 3;zmarł w Szpitalu Czerwonego Krzyża przy 

ul. Jaworzyńskiej o godzinie 19-tej, pochowany przy figurze Matki Boskiej na podwórzu domu 

Mokotowska 15, zginął na posterunku 17.VIII.1944r. o godz. 18.30. 

Nekrologi stanowiły ponadto punkt odniesienia do wcześniejszych dziejów zmarłego 

np.: […] śmiertelnie ranny 6.8.1944 na barykadzie przy ul. 6-go Sierpnia róg pl. Zbawiciela o 

godz. 11-tej;poległ na wysuniętej placówce oddziału bojowego VI. bat Milicji PPS w Pałacu 

Mostowskich w dn. 17.Im; W nocy z 17 na 18 sierpnia przy przeprawie przez Aleję 

Sikorskiego, prowadząc kolumnę ludzi po odbiór tłuszczu dla ludności Powiśla-zginął od 

granatu nieprzyjacielskiego[…];zginął pierwszy harcerz Oddziałów Pomocniczych AK. Padł 

od kuli wroga, przenosząc pod obstrzałem listy na teren szpitala Czerwonego Krzyża. 

Pochowany został na Powiślu, przy Konserwatorium, koło Stanicy Harcerskiej. W dniu 

śmierci druha Banana przypada swego rodzaju jubileusz Poczty Polowej: ilość listów, które 

od początku Powstania przeszły przez nią przekroczyło 50.000; śmierć spotkała go w chwili, 

gdy wspólnie z kompanią zdążał na barykady;[…] jeszcze poprzedniej nocy pluton ppor. 

Stolarza wyróżniał się bitnością i odwagą przy obronie pewnej barykady w rej. Pl. 

Teatralnego. W kilka godzin później padł na rogu ul. Długiej i miodowej; […] w pierwszych 

godzinach Powstania przebiegała obładowana przenoszoną bronią przez Świętokrzyską wraz 

z dwiema koleżankami. Zatrzymana przez patrol niemiecki pod arkadami PKO- 

[…]sterroryzowała pięcioosobowy patrol Wehrmachtu [...] że oddał się Jej do niewoli! Byli 

to pierwsi jeńcy niemieccy powstańczej Warszawy.  

Specyficzne w tym czasie i należące do rzadkości były zawiadomienia o odbytym 

pogrzebie w nagłówkach prasowych (Pogrzeb bohaterskiego podchorążego), ANTEK 

ROZPYLACZ zginął przeszyty trzema kulami np.: Dziś o godz. 11.30 w okolicy placu 

Napoleona odbył się uroczysty pogrzeb podchorążego, który zginął śmiercią walecznych na 



ulicach Śródmieścia. Żałobny kondukt postępował ulicą Jasną w stronę Moniuszki. Trumnę 

spowitą w sztandar biało-czerwony nieśli na ramionach towarzysze broni w asyście oddziału 

honorowego.[…] Nazwiska bohaterskiego podchorążego nie zdołaliśmy ustalić; W środę 9 

sierpnia pochowali szturmowcy z grupy Sokoła najdzielniejszego ze swoich-Antka Rozpylacza 

[…].  

Cechą wyróżniającą i niezwykle rzadko pojawiającą się w analizowanych nekrologach 

z okresu Powstania Warszawskiego są przytaczane słowa wieszczów narodowych: „ I ten 

szczęśliwy, kto padł wśród zawodu. Jeżeli poległym ciałem. Dał innym szczebel do sławy 

grodu…” (A. Mickiewicz) oraz „ Niech kraj mój życie weźmie, to szczęście, to szczyt sławy.” 

(St. Wyspiański). 

 W analizowanym materiale nagłówki prasowe były specyficzną formą zawiadomienia 

o śmierci osoby zmarłej bądź też oddania czci np.: Mały Bohater, Poległym cześć, Bohaterom 

Stolicy, Na posterunku, Jula-Której zawsze za mało było pracy, ofiary i walki; Odeszła 

Barbara-Lucyna; Zginął śmiercią żołnierza-Śmierć kapitana Proboszcza; Cześć bohaterom; 

Podchorąży „Rafał”; Żołnierska śmierć st. sierż. Asa; Śmierć pierwszego listonosza 

Powstania; Katownia Gestapo Spływa Krwią; Śmierć Zastępcy Naczelnika Harcerzy; Śmierć 

żołnierska ppopr. Cyka w walce z oddziałami SS; Zginął na barykadzie; Ś. P Druh „Banan” 

Zastępowy 1-go zastępu Stanicy Harcerskiej Powiśla zginął żołnierską śmiercią łącznika dn. 

17 bm oraz słowa A. Mickiewicza „Do sławy grodu”. 

Na łamach Barykady Powiśla prowadzono specjalną rubrykę pt: Kronika walki, w 

której ukazywały się nekrologi, a także szczegółowe informacje mówiące o losach zmarłego 

podczas walki w powstaniu warszawskim. Spośród ukazujących się w rubryce informacji o 

poległych w Powstaniu znalazł się lakoniczny nekrolog, który eksponuje sam fakt i przyczynę 

śmierci zmarłego np.: Podchor.. PIOTR SROCZYŃSKI „LONGINUS” lat 20 Poległ w walce 

o wolność Warszawy. Elementem zmiennym nekrologu jest również podkreślenie znaczenia 

śmierci i oddania należnej czci osobie zmarłej np.: Polegli śmiercią bohaterską na polu 

chwały Cześć Ich pamięci, Cześć Jego pamięci, Cześć pamięci naszych poległych 

Towarzyszy!, Niechaj Mu lekką będzie ziemia polska, którą tak kochał, I Niech Wam Drogie 

„Dzieci Warszawy” Ta Ziemia, o Której Wolność Walczyliście Lekką Będzie…,Wiekopomna 

cześć i chwała.  

  

W formie aneksu do mojej wypowiedzi zamieszczam nekrologi zamieszczone na 

łamach prasy powstańczej: 

1) Warszawianka, Nr. 12-13, 1944r 



 

2) Powstaniec, nr. 13, 1944r  

 

 

 



3)Warszawski Głos Narodowy, nr. 30, 1944r 

 

4) Wielka Polska, nr. 20, 1944r 

 

 

5) Szaniec, nr. 22, 1944r 

 

6)Warszawianka, Nr. 6, 1944r 



 

7)Biuletyn Informacyjny Rok 6 Warszawa, piątek 11 sierpnia 1944r, nr. 48-256 

 

 

 

 

 

 

 

8) Robotnik PPS, nr. 21.; 14.08.1944r. 



 

 

9) Wielka Polska, nr. 1, 1944r 

 

10) W Walce-Dziennik Starego Miasta-Wydanie popołudniowe, nr. 26, 1944r 



 

 

11) Biuletyn Informacyjny, nr. 45-253 

 

 

12) Biuletyn Informacyjny nr. 47-255, 1944r 



 

 

14) Biuletyn Informacyjny Rok VI, nr 54-262 

 

 

15) Biuletyn Informacyjny, nr. 55-263, 1944r 

 



 

 

16) Warszawianka, nr. 16, 1944r 

  

 

17) Demokrata, Rok. II, nr. 181-304, 1944r 



 

 

18) 

 

 

 
 
19) 



 

 
 
20) 
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22) Biuletyn Informacyjny, Rok VI, nr. 50-258, 13 sierpnia 



 

24) Biuletyn Informacyjny, nr. 56-264, 1944r 

 

 



25) Biuletyn Informacyjny, 29.08.1944r 

 

26) Barykada Powiśla, Nr. 12, 1944r 

 



27) Barykada Powiśla, Nr. 12, 1944r 

 

28) Barykada Powiśla, Nr. 12, 1944r 

 

29) Barykada Powiśla, nr. 12, 1944r 



 

30) Barykada Powiśla, nr. 12, 1944r 

 

 

 

 

31) Barykada Powiśla, nr. 12, 1944r 



 

32) Barykada Powiśla, nr. 12, 1944r 

 

33) Dzień Warszawy, nr. 1007-1008, 8.08.1944r 

 



34) Dzień Warszawy, nr. 1008, 1944r 

 

35) Barykada Powiśla, nr. 12, 1944r 

 

 

36) Barykada Powiśla, nr. 12, 1944r 



 

 

37) Dzień Warszawy Wydanie Poranne, nr. 1052, 1944r 

 

 

38) PRACA I WALKA Pismo Młodzieży Wielkiej Polski, Rok VIII; nr 7(24)-8 (25), 1944r 

 



 

39) Szaniec, nr. 4 (110), 1944r 

 

40)  Szaniec, Nr. 22 (128), 1944r 



 

41) Szaniec, nr. 28 (134), 1944r 

 

42)  



 

43) W WALCE, Nr. 23, 1944r 

 

44) W WALCE-Dziennik Starego Miasta-Wydanie popołudniowe, nr. 25, 1944r 



 

45) Biuletyn Informacyjny wydanie codzienne (Warszawa-wtorek 8 sierpnia 1944r) Rok 6, 
nr. 45-253 

 

46) Barykada Powiśla, nr. 12, 1944r 



 

47) Kurier Stołeczny, nr. 14, 1944r 

 

 

 

 

 

48) Rzeczpospolita Polska, nr. 36 (108), 1944r 



 

 

 

49) Kurier Stołeczny, nr. 15, 1944r 

 

50) Rzeczpospolita Polska, nr. 28 (100), 1944r 



 

51) Rzeczpospolita Polska, nr. 35 (107), 1944r 

 

 

 

 

 

52) Barykada, nr. 2, 1944r. 



 

53) Barykada, nr. 3, 1944r 

 

54) Bądź Gotów, Pismo Harcerskich Oddziałów Pomocniczych Armii Krajowej, nr.5, 
Warszawa Walcząca dn. 21 sierpnia 1944r. 



 

55) 

 

56)  



 

57) Barykada, nr. 20, 1944r 

 

58) Dziennik Żołnierza, nr. 151 (270) wtorek 12.09.1944r. 



 


