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Ulica Kapucyńska po bombardowaniu Lublina w dniu 9 września 1939 roku. Po lewej stronie widoczny budynek pod numerem 3, w którego oficynie urodził się Józef Czechowicz oraz gdzie przed II wojną światową mieścił się Dom Bankowy Morajne. 
Zdjęcie pochodzi z albumu „Zniszczenia w Lublinie na skutek bombardowania przez Niemców 9 IX 1939 roku”, o którym piszemy wewnątrz numeru.



CO SIĘ STAŁO Z POETĄ? SPR AWA ŚMIERCI CZECHOWICZ A

Kamienica przy Krakowskim Przedmieściu 46 (róg ulicy Kościuszki). W zakładzie fryzjerskim, mieszczącym się na parterze budynku, zginął podczas bombardowania Józef Czechowicz.

K R A K O W S K I E  P R Z E D M I E S C I E

Fasada kamienicy przy 
Krakowskim Przedmieściu 46.

Na rogu ul. Kościuszki i Krakowskiego Przedmieścia, 
w zakładzie fryzjerskim na parterze, podczas bom-
bardowania Lublina 9 września 1939 r., zginął Józef 
Czechowicz. W 1969 roku, w miejscu kamienicy posta-
wiono pomnik wykonany przez rzeźbiarza Tadeusza 
Skwarczyńskiego. 

We wrześniu 1939 roku, tuż po wybuchu woj-
ny, Czechowicz wyruszył z Warszawy do rodzin-
nego Lublina. Wierzył, że znajdzie tu ocalenie. 
Podobno bardzo bał się, że zginie i ciągle oglądał 
swoją rękę mówiąc, że ma przecież „długą linię 
życia”. Większość autorów, pisząc o śmierci Józefa 
Czechowicza, przytacza mniej lub bardziej do-
kładnie relacje Wacława Gralewskiego – jednego 
z najbliższych przyjaciół poety, zapominając, że on 
sam powtarza jedynie to, co usłyszał od Henryka 
Domińskiego, który był z Czechowiczem przez ostat-
nie dni aż do chwili śmierci. Nie wiemy dokładnie, 
kiedy Czechowicz wyruszył z Warszawy do Lublina. 
Czy był to 6, 7 a może 8 września? Nie wiemy też, 
w jaki sposób ta podróż się odbyła (piechotą czy sa-
mochodem, a może na przemian tak i tak) oraz jak 
długo trwała i kto (obok Domińskiego)  towarzyszył 
poecie w tej wędrówce. Nie ma też jasności co do 
tego, kiedy Czechowicz przybył do Lublina. Czy był 
to wczesny ranek 9 września, a może jednak dzień 
wcześniej, jak utrzymują inni – w tym przypadku 
miał nocować w mieszkaniu swojego przyjaciela 
Kazimierza Miernowskiego przy ul. Kościuszki.

P O L S K O - A N G I E L S K I  C Z Y  P O L S K O - N I E M I E C K I ? 
A co się działo z Czechowiczem tuż przed wej-
ściem do zakładu fryzjerskiego w kamienicy przy 
Krakowskim Przedmieściu 46? Są dwie sprzecz-
ne relacje osób, które twierdzą, że spotkały poetę 
na krótko przed tym. Jedną z tych osób był Edward 
Hartwig, który odbył z nim krótką rozmowę tuż obok 
hotelu „Europa”. Według innej osoby Czechowicz 
na samym początku bombardowania wysiadł z sa-
mochodu, którym właśnie przyjechał z Warszawy. 
Prosto z samochodu udał się do pobliskiego zakładu 
fryzjerskiego. Jest też relacja osoby, która widziała 
Czechowicza już w zakładzie fryzjerskim jeszcze 
przed rozpoczęciem bombardowania.

To, co się stało w chwili, kiedy bomba uderzy-
ła w kamienicę, znamy tylko z relacji powtarzanej 
przez Gralewskiego za Henrykiem Domińskim. Sam 
Domiński tej relacji nigdy nie spisał, zginął naj-
prawdopodobniej w 1940 roku. 

Z powtarzanej przez innych opowieści Do-
mińskiego wynika, że Czechowicz w momencie, 
gdy w kamienicę uderzyła bomba, skoczył odru-
chowo w jej kierunku. Ocaleli wszyscy, którzy znaj-
dowali się pod ścianą. Po jakimś czasie (tu znowu 
są  niejasności: raz jest to godzina, innym razem 
kilka godzin) towarzysz Czechowicza, Domiński, 
miał wygrzebać się z ruin i udać do redakcji 
„Expressu”,  mieszczącej się kilkadziesiąt me-
trów dalej przy ul. Kościuszki 3, w której znajdo-

wał się Gralewski. Domiński opowiedział mu, co 
się wydarzyło. Od  tego momentu on sam staje się 
już uczestnikiem wydarzeń związanych ze śmier-
cią Czechowicza. Opis Gralewskiego, co działo 
się później, budzi szereg wątpliwości. Mianowicie 
dowiadujemy się od niego, że podjęto jakąś akcję 
ratunkową, w czasie której wydobyto spod gruzów 
kilka ciał, a wśród nich ciało Czechowicza. Zostało 
ono rozpoznane po  słowniku podpisanym nazwi-
skiem poety, znajdującym się w kieszeni jego ma-
rynarki. Na pierwszy rzut oka wszystko w relacji 
Gralewskiego jest logiczne i  wiarygodne, tyle że 
w kontekście innych relacji i dokumentów musimy 
uznać, że tak być nie mogło.

Praktycznie nie było możliwości, aby w kamienicy 
Krakowskie Przedmieście 46, zaraz po bombardo-
waniu była prowadzona jakaś akcja ratunkowa (od-
gruzowywanie). W wyniku tej właśnie akcji miano, 
jak twierdzi Gralewski, wydobyć kilka ciał z gruzów 
kamienicy. Już ten fakt stawia pod znakiem zapy-
tania wiarygodność dalszej opowieści Gralewskiego. 
Chodzi tu o to, w jaki sposób zidentyfikowano zwło-
ki Czechowicza. W wersji Gralewskiego stało się to 
możliwe dzięki wspomnianemu już słownikowi pol-
sko-angielskiemu. Ale w jeszcze innej relacji pisze, 
że był to słownik polsko-niemiecki.

N E K R O L O G  N I E  W Y J A Ś N I A  W S Z Y S T K I E G O 
Nie ma też w relacji Gralewskiego dokładnego opi-
su pochówku Czechowicza. A przecież gdyby był 
przy tym, napisałby z pewnością co najmniej kilka 
zdań. 13 września 1939 r. ukazuje się w wydawa-
nym w formie ulotek „Kurierze Porannym” notatka 
o śmierci Czechowicza, której autorem był zapewne 
Henryk Domiński. Jest tam tylko informacja, gdzie  
i kiedy poeta zginął, nie ma ani słowa o jego pogrze-
bie, ani o tym, gdzie został pochowany.

W materiałach Wiktora Ziółkowskiego, bliskiego 
znajomego poety, znajduje się napisana przez nie-
go jeszcze w 1939 roku notatka, z której wynika, 
że ciało Czechowicza zostało wydobyte i pochowane 
w zbiorowej mogile dopiero kilka dni po jego śmier-
ci. Notatkę tę Ziółkowski opublikował 17 września 
1944 roku w „Odrodzeniu” jako rodzaj nekrologu 
Czechowicza. Wersja wydarzeń przedstawiona przez 
Ziółkowskiego zaprzecza temu, co pisze Gralewski.

W świetle tych różnych i często sprzecznych informacji 
rodzi się szereg pytań. Kiedy wydobyto ciało Czechowicza? 
Czy zostało ono zidentyfikowane i w jaki sposób? Gdzie 
zostało pochowane – w pojedynczym, czy we wspólnym 
grobie? Wydaje się, że to, co napisał Ziółkowski jest naj-
bliższe prawdy, ale nie wyjaśnia wszystkiego. 

Z dużym prawdopodobieństwem możemy zało-
żyć, że przy odgruzowywaniu kamienicy Krakowskie 
Przedmieście 46 nie było nikogo z przyjaciół poety. 
Gdyby któryś z nich uczestniczył w tym odgruzo-
wywaniu i zdołał zidentyfikować wśród wydobytych 
wtedy szczątków ludzkich ciało Czechowicza, to zo-
stałoby z pewnością pochowane w oddzielnej mo-
gile – a tak się przecież nie stało. Nikt z nich nie 
opowiada o tym w swoich wspomnieniach. O tym, 
że w trakcie odgruzowywania kamienicy Krakowskie 
Przedmieście 46 wydobyto i pochowano kilka ciał, 
mogli dowiedzieć się dopiero kilka dni później.

C I A Ł A  N I G D Y  N I E  W Y D O B Y T O ?
W tym czasie niezidentyfikowane ciała odnalezione 
w odgruzowywanej kamienicy (wśród nich praw-
dopodobnie również szczątki Józefa Czechowicza) 
spoczywały już w zbiorowej mogile przy ul. Lipowej. 
Aby krzyż z nazwiskiem Józefa Czechowicza stanął 
na tej mogile, musiał być spisany akt zgonu poety. 
Tak też się stało i został on sporządzony 26 paź-
dziernika 1939 r. w lubelskiej katedrze. Podpisali 
się pod nim świadkowie śmierci Czechowicza: 
Kazimierz Wójcik i Stefan Górski. To oni (podobno) 
obok Domińskiego mieli towarzyszyć Czechowiczowi 
w podróży z Warszawy do Lublina. Razem z nim 
mieli też wejść do zakładu fryzjerskiego.

Być może tak właśnie wyglądało to, co się zdarzyło 
po śmierci Józefa Czechowicza. Nie można oczywiście 
wykluczyć jeszcze innych scenariuszy, np. że poszarpa-
nego na strzępy ciała Czechowicza nigdy nie wydobyto 
z gruzów kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 
46.  Nie zapomnijmy też o tym, że w latach 80. poja-
wiła się relacja, z której wynika, że Czechowicz pier-
wotnie został pochowany w mogile przy al. Kraśnickiej. 
Żeby wszystko skomplikować jeszcze bardziej dodajmy, 
iż numery ewidencyjne grobu Czechowicza wpisywane 
w różne dokumenty różnią się od siebie. Nie ocalała też 
oryginalna księga cmentarna „Kwatera żołnierzy pol-
skich poległych w 1939”. Istnieje tylko, pochodzący 
z lat 70., odpis tej księgi.

Cała ta historia jest bardzo „Czechowiczowska”, 
bo przecież nie kto inny, jak sam Czechowicz, 
uwielbiał wszelkiego rodzaju mistyfikacje i gry 
z czytelnikiem. Z drugiej strony jest ona też bardzo 
symboliczna – poeta został pochowany anonimowo w 
zbiorowej mogile.

Na koniec dodajmy jeszcze, że obok wspomnianej 
notatki Wiktora Ziółkowskiego, która została opu-
blikowana w „Odrodzeniu”  jako nekrolog, redakcja 
umieściła jeden z portretów Czechowicza. Miało to 
swoją przyczynę, którą wyjaśnia Ziółkowski:

„Roman Kramsztyk wykonał w r. 1930 w Paryżu 
portret Czechowicza. (…) Poeta cenił bardzo ten 
portret, zamówił jego reprodukcję w cynkografii dla 
przyjaciół, którą zaś oddał w moje ręce z tragiczną 
uwagą „do nekrologu”.

Tomasz Pietrasiewicz 



Zdjęcie 
z kolekcji
Krystyny
Krystosik.

3

Fot. Jerzy Krystosik, 1944 r.  

C Z E R W I E C  –  G R U D Z I E Ń  1 9 3 9
KALENDARIUM

Kiedy mówimy o fotografiach przedstawiających znisz-
czenia Lublina podczas II wojny światowej, najczę-
ściej myślimy o zdjęciach dokumentujących skutki 
bombardowania miasta 9 września 1939 roku i wy-
burzenia dzielnicy żydowskiej na Podzamczu w 1942 
i 1943 roku. Znacznie rzadziej wspomina się o zdję-
ciach pokazujących zniszczenia z 1944 roku. Powody 
są prozaiczne: istnieje bardzo dużo zdjęć z 1939 roku, 
wykonanych zarówno dla ówczesnych, jeszcze polskich 
władz miejskich, jak i przez osoby prywatne, zwłasz-
cza żołnierzy niemieckich, którzy po wkroczeniu do 
Lublina uwieczniali na fotografiach „na pamiątkę” 
zniszczenia spowodowane przez niemieckie bombow-
ce. Jest także całkiem sporo zdjęć pokazujących wy-
burzaną dzielnicę żydowską na Podzamczu. Nieco 
inaczej ma się sprawa z fotodokumentacją miasta po 
walkach o wyzwolenie Lublina spod okupacji nie-
mieckiej w lipcu 1944 roku. Najczęściej eksponowa-
ny jest widok zniszczonego ratusza na placu Łokietka 
i uszkodzonego hotelu „Europa” na Krakowskim 
Przedmieściu, natomiast rzadko pokazuje się zdjęcia 
innych fragmentów miasta. W istocie walki o Lublin, 
choć trwały tylko niecałe trzy dni (22-24 lipca), spo-
wodowały uszkodzenie dużych fragmentów zabudowy. 
Szacuje się, że podczas zdobywania miasta przez woj-
ska radzieckie i oddziały Armii Krajowej zniszczeniu 
uległo 59 budynków, natomiast 82 zostały w mniej-
szym lub większym stopniu uszkodzone. 

W cyfrowych zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka 
– Teatr NN” znajdują się unikatowe fotografie au-
torstwa Jerzego Krystosika, wykonane dosłownie 
kilka dni po zakończeniu walk. Przedstawiają róż-
ne fragmenty miasta: ulicę Bernardyńską ze spalo-
nymi budynkami nr 6 i 8; ruiny hotelu „Victoria” 
widziane od ulicy Kapucyńskiej; uszkodzoną ka-
mienicę po drugiej stronie ulicy (Kapucyńska 2) z 
widocznymi śladami po pociskach; skrzyżowanie 
ulic Zielonej i Staszica, z wypalonymi murami pa-
łacu Czartoryskich i kina „Corso”, wreszcie Bramę 
Krakowską, poważnie uszkodzoną w wyniku ostrza-
łu artyleryjskiego, oraz znajdujące się po sąsiedz-
ku ruiny Hotelu Centralnego, spalonego jeszcze 

we wrześniu 1939 roku. Osobne zdjęcie przedstawia 
tablicę poświęconą więźniom pomordowanym przez 
Niemców na Zamku i Majdanku, umieszczoną na mu-
rze przy wzgórzu zamkowym 6 sierpnia 1944 roku. 

Na publikowanej przez nas fotografii widzimy nato-
miast zniszczoną zabudowę przy placu Bernardyńskim 
(obecnie plac Wolności). Po lewej – dolna część mo-
numentalnej wieży ciśnień, która przez blisko pół 
wieku dominowała nad tą częścią miasta. Niewielka, 
w porównaniu z wieżą, furmanka na pierwszym pla-
nie uświadamia ogrom tej budowli. W tle wypalona 
zabudowa wzdłuż ulicy Narutowicza z widocznym po-
środku wylotem ulicy Pijarskiej. Kamienice widoczne 
na zdjęciu nie zostały odbudowane a w ich miejscu 

wzniesiono nowe budynki. Przy okazji zmieniono 
położenie ulicy Pijarskiej, przesuwając ją o kilka 
metrów w kierunku zachodnim. Jest to obecna ulica 
Wróblewskiego. 

Fotograf uwiecznił wypalone domy przy pla-
cu Bernardyńskim na jeszcze jednym zdjęciu, 
tym razem wykonanym od strony zachodniej. Na 
pierwszym planie wyeksponował zniszczoną ka-
mienicę, w miejscu której obecnie przebiega ulica 
Wróblewskiego. Jakby fotograf przeczuwał, że żaden 
z budynków widocznych na zdjęciu nie zostanie od-
budowany w pierwotnym kształcie. 

Marcin Fedorowicz 

1  września – szacuje się, że Lublin liczył 122 019 mieszkańców, w tym 
39 157 Żydów. O wybuchu wojny lublinianie dowiedzieli się za pośred-
nictwem radia. Uczniowie szkół po tej informacji wrócili do domów.

2 września – bombardowanie Lubelskiej Wytwórni Samolotów i za-
budowań przy ulicach: Lipowej, Narutowicza, Głębokiej, Rusałce, 
Piłsudskiego, Łęczyńskiej, Fabrycznej, Lotniczej. 

3 września – przedstawiciele lubelskich organizacji społecznych po-
wołali Miejski Obywatelski Komitet Społeczny, który miał nieść pomoc 
rodzinom osób powołanych do wojska i tym, które w jakikolwiek sposób 
ucierpiały na skutek działań wojennych. 

4-5 września – Lublin stał się tymczasową siedzibą urzędów mini-
sterialnych ewakuowanych z Warszawy. Naczelny wódz Edward Rydz-
Śmigły powołał armię „Lublin”, którą dowodził gen. Tadeusz Piskor. 

6 września – w nocy przez stację kolejową Lublin przejechał pociąg 
specjalny z prezydentem Ignacym Mościckim. 

7 września – z pamiętnika dr. Zygmunta Klukowskiego: „Dzisiaj 
Lublin wygląda wręcz przygnębiająco. Wszystkie ulice, zwłaszcza 
główne, zatłoczone samochodami najrozmaitszych marek i typów. 
Walizki i toboły nie tylko wewnątrz, lecz i na dachach, na zderzakach, 
na błotnikach, na maskach. (…) Stacje benzynowe w oblężeniu. Lecz już 
mało kto dostanie tu trochę benzyny. (…) Ewakuują z Warszawy mini-
sterstwa. Dygnitarze z  rodzinami, ministrowie, wyżsi wojskowi, korpus 
dyplomatyczny – wszyscy pędzą na wschód i południe. Przy wielu sa-
mochodach chorągiewki państwowe. Ucieka elita wnosząc niesłychane 
zamieszanie, graniczące z paniką, udzielającą się coraz szerszym war-
stwom społeczeństwa”. 

9 września – największe niemieckie bombardowanie Lublina prze-
prowadzone w dwóch falach. Pierwsza nastąpiła o godzinie 9.30, druga 
po  południu. Śmierć poniósł Józef Czechowicz, jeden z najwybitniej-
szych twórców awangardy literackiej dwudziestolecia międzywojenne-
go. Inną ofiarą był woźny lubelskiego magistratu Jan Gilas, który zmarł 
po tym, jak wyniósł z budynku niewybuch niemieckiej bomby. Kolejne 
bombardowania miały miejsce 11 i 13 września. 

9 września – dwa obrazy Jana Matejki: „Bitwa pod Grunwaldem” 
i  „Kazanie Skargi” zostają przywiezione do Lublina. Z Towarzystwa 
„Zachęty” Sztuk Pięknych w Warszawie przetransportowała je plat-
forma konna. Dzieła ukryto, najpierw w gmachu Muzeum Lubelskiego 
przy ulicy Narutowicza 4, następnie na terenie Taborów Miejskich przy 
ul. Elektrycznej. 

4 czerwca – oddano do użytku Dom Pracy Kulturalnej, w którym 
siedzibę miały: Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 
Muzeum Lubelskie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Związek Literatów 
Polskich, Związek Artystów Plastyków oraz  inne organizacje i instytu-
cje kulturalne. W uroczystości otwarcia uczestniczył marszałek Edward 
Rydz-Śmigły.

4 czerwca – w Warszawie na stadionie Wojska Polskiego im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego juniorzy Unii Lublin pokonali Wisłę Kraków 
3:2. 

15 sierpnia – w rocznicę nadania miastu praw miejskich w 1317 roku, 
z  udostępnionej do zwiedzania Bramy Krakowskiej, pierwszy raz 
od 1918 roku zagrano hejnał lubelski 

10 września – po opuszczeniu Lublina przez prezydenta Bolesława 
Liszkowskiego, funkcję komisarycznego prezydenta pełnił Roman 
Ślaski. 

16-18 września – intensywne walki o miasto. Toczyły się wzdłuż tak 
zwanej drogi kraśnickiej, w okolicach koszar, Bobolanum (dzisiejszy szpi-
tal wojskowy) i gmachu KUL. Rankiem 18 września do Lublina wkroczyły 
oddziały niemieckie. W wyniku walk wrześniowych w Lublinie zginęło 
od 600 do 1000 osób, ponad 1000 osób zostało rannych. Zniszczeniu ule-
gły 294 budynki,  6500 osób zostało pozbawionych dachu  nad głową.

27 września – wizyta delegacji radzieckiej. Podczas rozmów prawdo-
podobnie uzgadniano szczegóły granic między III Rzeszą a Związkiem 
Radzieckim. 

Koniec września – powstają pierwsze lubelskie filie i okręgi ogól-
nopolskich organizacji konspiracyjnych, filia krakowskiej organizacji 
„Orzeł Biały” i lubelski okręg Komendy Obrońców Polski (KOP).  

2-5 października – bitwa pod Kockiem, ostatnia bitwa wielona-
rodowej, wielokulturowej Rzeczypospolitej i ostatnia bitwa kampanii 
wrześniowej. Oddziały dowodzone przez gen. Franciszka Kleeberga 
taktycznie wygrały, przegrały jednak tylko z powodu braku amunicji. 
Kapitulację złożono 6 października.

10 października – ukazał się pierwszy numer pisma „Polska Żyje”, 
wydawanego przez Komendę Obrońców Polski. 

Listopad – aresztowania przedstawicieli lubelskiej inteligencji, m.in. 
ordynariusza diecezji lubelskiej Mariana Fulmana.

Koniec października – powstała w Lublinie Tajna Organizacja 
Nauczycielska. Funkcję prezesa pełnił Władysław Petrykiewicz. 
Zorganizowała sieć punktów tajnego nauczania, obejmującą całe 
województwo.   

Październik – grudzień – pierwsze restrykcje wobec ludności ży-
dowskiej: kontrybucje, przymus pracy, oznakowanie opaskami z gwiazdą 
Dawida (23 listopada), eksmisje z domów, zamknięcie wszystkich szkół 
żydowskich.  

23 grudnia – egzekucja przedstawicieli inteligencji lubelskiej obok 
starego cmentarza żydowskiego na Kalinowszczyźnie. Zginęli między 
innymi: Stanisław Bryła – prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, spo-
łecznik, Bolesław Sekutowicz – prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, 
prof. Czesław Martyniak – kierownik Katedry Filozofii Prawa KUL.

Sprostowanie do artykułu „Tobie się uda” 
(„PA.RA, nr 10”)

Nie jest prawdą, że „Plakat Tobie się uda” 
został wykonany przez lubelskich gra-
fików: Dobrosława Bagińskiego i Annę 
Nawrot-Trzcińską według pomysłu Marii 
Braun-Gałkowskiej” (PA.RA, nr 10), gdyż 
autorką plakatu jestem ja Irena Nawrot-
Trzcińska. Nadmieniam ponadto, że na-
zywam się Irena Nawrot-Trzcińska, nie 
Anna, jak napisano w artykule.

Irena Nawrot-Trzcińska 

Przeprosiny

Serdecznie przepraszamy Panią Irenę 
Nawrot-Trzcińską za pomyłkę w imieniu 
w artykule „Tobie się uda” (PA.RA nr 10), 
jaka pojawiła się zarówno w wersji papie-
rowej, jak i wydaniu internetowym gazety. 

Redakcja czasopisma PA.RA 

Przeczucie fotografa
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Zdjęcia pochodzą z albumu „Zniszczenia 

w Lublinie na skutek bombardowania przez 
Niemców 9 IX 1939 roku”. To 100 zdjęć do-
kumentujących Lublin po jednym z pierw-
szych bombardowań miasta podczas II wojny 
światowej. 

Tego dnia spłonęły takie obiekty, 
jak: hotel „Victoria” (róg Krakowskiego 
Przedmieścia i ulicy Kapucyńskiej), kino 
„Stylowe” (Krakowskie Przedmieście 48), 
a uszkodzeniu uległa część poczty, pałac 
Radziwiłłowski oraz wiele innych budynków. 

W albumie znajdują się fotografie przed-
stawiające zniszczoną podczas bombar-
dowania architekturę. Jest też kilka ujęć 
mieszkańców odgruzowujących Lublin. 
Na jednym ze zdjęć widać natomiast woźne-
go ratusza Jana Gilasa. Po tym, gdy jedna 
z bomb spadła na magistrat i nie wybuchła, 
postanowił wynieść ją poza budynek. W trak-
cie przenoszenia bomby zmarł na atak serca. 

Album z fotografiami był przechowy-
wany w Archiwum Urzędu Miasta Lublin, 
obecnie znajduje się w zasobie Archiwum 
Państwowego w Lublinie. Pracownikom ar-
chiwum udało się ustalić, że autorem zdjęć 
jest Ludwik Hartwig (1883-1975). 

Joanna Zętar

Różka Doner, ur. 1920
15 sierpnia 1939 roku to była taka noc, kiedy spadały gwiaz-
dy. Siedziałam i prosiłam, aby wojny nie było. Pamiętam dobrze, 
że wierzyło się, że jak spada gwiazda i o coś się prosi to się spełnia. 
Od małego bardzo się bałam wojny. Nic o wojnie nie wiedziałam 
jeszcze wtedy, nie czytałam, ale bałam się.

Anna Mass, ur. 1921
Kilka dni przed wybuchem wojny wracałyśmy z kąpieli w Bystrzycy 
z Andzią Borensztajn. Ludzie stali i czytali ogłoszenie o mobiliza-
cji. To, że wojna wybuchnie już się czuło. Stanęłyśmy przed tym 
ogłoszeniem i ja ją wtedy spytałam: „No, Andzia, jak ty powiesz, 
przeżyjesz wojnę, czy nie?”, ona mówi: „Nie, ja wojny nie przeżyję”, 
ja mówię: „A ja przeżyję”. Przeżyłam, a ona zginęła.

Maria Rzeźnicka, ur. 1927
Dowiedziałam się o tym koło południa. Rodzice wiedzieli wcze-
śniej, ale nie chcieli powiedzieć dzieciom. Samoloty przyleciały, ale 
początkowo braliśmy to za próby. Bo od połowy sierpnia były urzą-
dzane próbne alarmy. Dopiero jak poleciały bomby to myśmy się 
dowiedzieli, że to naprawdę. Pamiętam taką scenę. Poszliśmy w nie-
dzielę z tatusiem do kościoła. Chcieliśmy dojść do katedry albo 
przynajmniej do Kapucynów. Szliśmy po Krakowskim, ale chodnik 
był trudny do przejścia. Wszędzie leżały odłamki szkła, kawał-
ki muru, jakieś papy z dachu. Trzeba było iść ostrożnie, żeby nie 
nadziać się na jakieś szkło. Podchodzimy do kościoła Kapucynów 
i wychodzi z niego para młoda. Ona w białej sukni, w  tych swo-
ich ślubnych pantofelkach. Idzie podnosząc nogi, żeby nie ura-
zić się szkłem. To było śmieszne, ale i tragiczne, jak się patrzyło. 
Pomyślałam wówczas: „Ale będą mieli życie!”.

Krystyna Modrzewska, ur. 1919
Siedziałam wtedy w wannie. Siedziałam w wannie i nie przejmowa-
łam się absolutnie. To było drugiego [września]. No, ale jak gruch-
nęło porządnie, to na zawsze już pożegnałam się z tą wanną. U nas 
w domu nie było bomby, ale dookoła domy się waliły. Natychmiast 
zgłosiłam się do biura przysposobienia wojskowego w magistracie. 

Przedstawiłam się i zameldowałam się drużynowym, które tam sie-
działy. Powiedziałam, że mam skończony kurs przysposobienia woj-
skowego, podałam im nazwisko mego ojca. Na to [one] powiedziały: 
„My obronimy Polskę, bez Żydów”. Porzucając wszelką ambicję, po-
biegłam do parafii, żeby wydostać moją metrykę chrztu. Nie wiem, 
czy ją zaniosłam im, czy nie. Kazano nam zbierać koce, przeście-
radła, a ludzie padali przecież ciurkiem. Już wtedy się nie pytali 
o  tą parafię. Ludzie dawali składane łóżka, różne koce, przeście-
radła. Pełno leżało na ziemi trupów albo rannych. Znosiło się ich 
do lazaretów. 

Jerzy Szewczyk, ur. 1932
Jak zaczęły samoloty lecieć, to do szkoły przybiegali rodzice i za-
bierali swoje dzieci. Mama zabrała mnie i siostrę, schroniliśmy się 
w piwnicy. Ktoś rozpuścił informację, że Niemcy będą używali gazu, 
więc mama przykładała nam do ust wodę z sodą na szmatce, robiła 
takie okłady, żebyśmy się nie zatruli, ale oczywiście żadnego gazu nie 
było. W mieście zapanował wtedy wielki chaos, ludzie krzyczeli, cho-
wali się po piwnicach. Był olbrzymi kontrast między tymi strasznymi 
wydarzeniami a piękną słoneczną pogodą, która była tego dnia.

Bronisława Friedman, ur. 1932
Jak uciekliśmy [z Lublina] i bombardowanie złapało nas na dro-
dze, wyskoczyliśmy z auta i wskoczyliśmy w jakiś las. Ja złapałam 
drzewo i tak się trzymałam mocno, że było ciężko mnie oderwać.  
To ja pamiętam doskonale. A innym razem to jak było bombardowa-
nie, to między kartoflami położyliśmy się tak, żebyśmy byli niewi-
doczni, żeby te liście nas pokryły.

Janusz Winiarski, ur. 1933
Moment bombardowania pamiętam, bo byłem z matką na takiej 
plantacji malin w odległości jakichś dwóch, trzech kilometrów od 
śródmieścia Lublina, na tak zwanych Bursakach. Pamiętam te czar-
ne słupy dymu nad miastem i my tacy skamieniali z wrażenia pa-
trzyliśmy na to bombardowanie. Tu się film urywa, co dalej było, nie 
pamiętam. Pamiętam wizytę pierwszego Niemca u nas w ogrodzie. 

Przyszedł jakiś taki niewydarzony żołnierz w okularach i łamaną 
polszczyzną pytał, czy my nie mamy broni, bo jest okupacja i trzeba 
zdać broń.

Sarah Tuller, ur. 1922
Byłam młoda. Miałam nowego chłopca i byłam zakochana po uszy. 
Nie myślałam o wojnie. Pierwsza bomba spadła na Lublin o dzie-
wiątej rano. Myśmy siedzieli przy stole, jedliśmy śniadanie i słyszy-
my tę bombę. Wychodzimy na balkon, widzimy ten samolot, a moja 
mama mówi, po żydowsku: „Boże święty, to jest niemiecki samolot”. 
Mój ojciec mówi: „To nieprawda. Ameryka i Anglia  nie dopuści 
do  wojny. To może być amerykański albo angielski”. To był nie-
miecki samolot. Trzy dni później Lublin był zajęty przez Niemców.

Ryta Załuska Kosior, ur. 1928
Gdy zaczął się nalot, wszyscy lokatorzy pouciekali do schronów. 
W opustoszałym domu został tylko jeden lokator, pan Bujalski, jako 
ochrona naszych mieszkań. Podziwiam go za odwagę. Na pewno bał 
się. Siedział na klatce schodowej i śpiewał: „Kto się w opiekę podda 
Panu swemu”. To on właśnie po skończonym nalocie zabezpieczał 
otwarte mieszkania, zabijając drzwi deskami.

Josef Wakszul, ur. 1919
Był piękny dzień, wyszliśmy na spacer. I przyleciały samoloty, 
zaczęli bombardować. To był początek wojny. Bez żadnej wiedzy, 
bez niczego, [nic] nie mówiono. Wojna zaczęła się od bombardo-
wania. Ja byłem na Krakowskim Przedmieściu, jak zrobili alarm. 
Zaczęliśmy iść do domu, stanęliśmy na Świętoduskiej, w bramie, na-
przeciwko straży ogniowej, potem powiedzieliśmy: „Nie. Pójdziemy 
dalej”. Zaczęliśmy iść dalej, a tam, gdzie przed chwilą staliśmy, 
wpadła bomba. U nas w domu też upadła bomba. Przyszedłem i wi-
działem, że sufit leży na szafie.

Cipora Borensztejn, ur. 1918
Wybuch wojny? O, jeszcze jak pamiętam. To było w piątek, pierw-
szego września. Już na drugi dzień bombardowali Lublin. [Kiedy 

Historia mówiona to relacja z przeszłych 
wydarzeń, opowiedziana z indywidualnej 
perspektywy i poddana subiektywnej ocenie. 
Jako metoda badawcza jest wykorzystywana 
w wielu dyscyplinach naukowych. Polega na 
rejestrowaniu, analizowaniu i archiwizowa-
niu wspomnień istniejących w pamięci jed-
nostkowej i zbiorowej. 

W działalności Ośrodka „Brama Grodzka 
– Teatr NN” obecna niemal od początku jego 
istnienia. Pierwsze nagrania ze świadkami 
historii powstały w 1998 roku. Wtedy niewie-
le osób w Polsce słyszało o historii mówio-
nej. Do dzisiaj udało się nam zarejestrować 
wspomnienia 2420 osób. To 275 877 minut 
nagrań. 

Fotografie:
Na górze, od lewej, w pierwszym rzędzie: Krako-
wskie Przedmieście 46 i 48 (obok poczty), tyły 
Ratusza (widok od strony ulicy Nowej), Rynek 
(pierzeja południowa); w drugim rzędzie: Hotel 
Centralny i kamienica (plac Łokietka 3), wraki 
samochodów (ul. Kapucyńska), Gmach Starostwa 
Grodzkiego ul. Staszica 3, ulica 1 Maja.

Na dole, od lewej: portyk katedry, ulica Szopena 
(róg ulicy Hipotecznej), ulica Bernardyńska, ulica 
Jezuicka (widok w stronę Wieży Trynitarskiej), uli-
ca Jezuicka (widok w stronę Bramy Krakowskiej), 
ulica Kapucyńska, ulica Jezuicka.



Niemcy weszli], to było o świcie, bo myśmy nie spali, przez całą 
noc bombardowali. Z rana kolega mój, Abram Akierman, chciał 
[Niemców] spotkać i on nie słyszał, i zastrzelili jego. Niech pan 
to zapisze. Abram Akierman z ulicy Nadstawnej.

Regina Winograd, ur. 1927
Wkroczyli Niemcy do Lublina i wszyscy krzyczeli – zamykać okna! 
Bo jak Niemcy przejeżdżali, jak wojsko przejeżdżało nawet przez 
Lubartowską, jeżeli ktoś stał w oknie, to oni strzelali w okna. 
Baliśmy się bardzo, ponieważ moja mamusia wiedziała, że to są 
szwaby, nie wychodziliśmy na ulicę, aż wojsko przejechało. Wtedy 
zaczęły się łapanki, szukali Żydów, wpadali do domów i wyciągali 
ich na ulicę, katowali, bili.

Zdzisław Suwałowski, ur. 1932
To była ogromna panika, jak zaczęły bomby lecieć. Wtedy było naj-
gorzej. Dużo w młyn bomb leciało, słupy torfu leciały aż w górę przy 
tym młynie na Bystrzycy, tam były łąki. Jak jedna bomba upadła, 
to słup tego torfu przysypał matkę i brata, bo byli nad rzeką, brat 
miał wtedy 2,5 roku. Ale przysypało ich tak, że jakoś mogli się wy-
dostać. Po zbombardowaniu Krawieckiej, Starego Miasta, byliśmy 
odcięci od okolic Zamku. Zburzony był Urząd Miejski, magistrat. 
Była taka autentyczna historia o takim woźnym, który złapał bombę 
w ręce, on sam zginął, ale bomba nie wybuchła. 

Janina Grudzińska, ur. 1927
Jak wybuchła wojna, to ja mieszkałam na ulicy Dawnej, na 
Wieniawie. Usłyszeliśmy alarm i już nas przygotowali – w szkole 
każdy mówił, że jak będzie alarm, to trzeba maski gazowe z my-
dłem na twarz przyłożyć. W mieszkaniu mieliśmy przygotowanych 
kilkanaście kawałków gazy. Nie mydliło się jej przed czasem tylko 
kiedy usłyszeliśmy samoloty to wtedy wszyscy jak jeden mąż do tej 
gazy, mydliliśmy ją i przykręcaliśmy do ust. Jednak o gazie nie było 
mowy, żadna bomba gazowa nie upadła, tylko upadły te bombardu-
jące, które niszczyły wszystko, paliły.

Diana Bach, ur. 1934
W [19]39 roku w lecie byliśmy w Druskiennikach. Były strzały z dru-
giej strony Niemna i żeśmy wówczas wracali bardzo prędko do Lublina, 
gdyż zaczęła się też mobilizacja do wojska. W chwili, kiedy wybuchła 
wojna, zeszliśmy na dół [domu na ulicy Kościuszki 7 w Lublinie], bo 
to było na pierwszym czy drugim piętrze, do klatki schodowej i ojciec 
skądś wytrzasnął małą maskę gazową dla mnie. Ojciec mnie wziął 
na ramiona. Miałam czerwony szlafroczek i poszliśmy do dziadków.

Stanisława Ziemnicka, ur. 1921
Zobaczyłam zbombardowane miasto, uszkodzone sklepy, witryny 
okienne, powyrzucany towar na ulicę. Na Krakowskim był taki duży 
sklep spożywczo-kolonialny, widziałam wystawione ze sklepu becz-
ki z masłem. I nawet nikt tego nie ruszał. Ogólne przerażenie, ogól-
ny strach był. Wrażenie okropne. 

Halina Chamerska, ur. 1922
Ja do godziny dwunastej 1 września jeszcze nie wiedziałam, że jest 
wojna. Bo poszłyśmy sobie z koleżanką, Stachą, jedną z tych naszych 
koleżanek, z którymi zdawałam maturę, do Ogrodu Saskiego i space-
rowałyśmy sobie tam, chodziłyśmy sobie, gadałyśmy sobie i tak dalej 
i nic nie wiedziałyśmy, że wybuchła wojna, bo pierwsze bombardowa-
nie Lublina było 2 września, a pierwszego tu się jeszcze nic takiego 
w tym parku nie działo. Dopiero wracamy do domu i tam się dowia-
dujemy – orędzie Mościckiego, wojna wybuchła, prawda. Ale nie spo-
dziewałyśmy się, że to pójdzie tak, jak poszło. 

Biruta Fąfrowicz, ur. 1926
Jak przyszła wojna w [19]39 roku, to sobie w ogóle nie zdawałam 
sprawy z tego, że to może być taka zagłada. Nawet się bardzo cieszy-
łam, że pierwszego września nie ma lekcji. A drugiego września było 
już bombardowanie Lublina, to znaczy – tu – okolic lotniska, tam, 
gdzie w tej chwili jest Lotnicza ulica. Moja mama była kierowniczką 

w tej kamienicy, w której mieszkaliśmy – Szopena 18, która miała 
i środki opatrunkowe, i gazowe maski, i tak dalej i ja jedną taką torbę 
nosiłam z czerwonym krzyżem i byłam bardzo dumna i bardzo się 
cieszyłam, że ja będę może jakąś sanitariuszką. 

Jerzy Duchniewski, ur. 1932
Jeszcze przed wybuchem wojny była psychoza robienia sucharów, 
bo twierdzono, że będzie długa obrona, a więc nie będzie chleba. 
Rzeczywiście narobiliśmy tych sucharów. Jeszcze w czasie wojny, na 
patelnię nalewało się wodę i podsmażało się suchary tak, jak sma-
żony chleb z tłuszczem, smalcem. 

Na rogu Narutowicza i Okopowej był sklep spożywczy. Pierwszego 
czy drugiego września wysłano mnie po cukier. Warunki material-
ne były takie, że trzeba było kupować na bieżąco. Poszedłem po 
ten cukier i tam mnie złapał nalot. Wszyscy uciekali, gdzie kto 
mógł. Ja też do jakiejś najbliższej bramy się schroniłem. Nalot nie 
trwał długo, gdy skończył się kupiłem cukier i wróciłem do domu. 
Któregoś września pobiegłem jako ministrant do Kapucynów, tam 
leżał ogromny zabity koń, belgijski. Ubito go na Krakowskim, leżał 
tam przez kilka dni i nie miał go kto usunąć, bo bez przerwy trwały 
bombardowania. Dosłownie co chwila wyły syreny, ludzie uciekali. 

Teresa Piaseczyńska, ur. 1930
Swoje wczesne dzieciństwo wspominam bardzo dobrze. Wszystko 
skończyło się w 1939 roku. Pierwsze bombardowanie. Byliśmy na po-
dwórku i oglądaliśmy samolot srebrny na niebie i potem się zaczęło. 
I od tego czasu już szybko było bombardowanie i strach. I pamiętam 
jak ojciec, to chyba było 9 września, wrócił do domu, to wtedy bom-
ba uderzyła tam w plac Litewski. 9 września zostaliśmy ewakuowani 
na Wschód. Jechaliśmy ciężarówką. Całe szczęście, że mama była 
na tyle przezorna, że zabrała z sobą wszystkie rzeczy, te zimowe też. 
Bo nie wiem, jak byśmy przetrwali tam do grudnia 39 roku. 

Wybrała Wioletta Wejman 
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Mniej znana siostra
W pierwszych numerach czasopisma PA.RA zaapelowaliśmy 
do Czytelników, by otworzyli swoje rodzinne archiwa a my z przesła-
nych materiałów tworzyć będziemy księgę, która upamiętni 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę. O jednej z bohaterek polskiej 
niepodległości opowiedziała nam Grażyna Michalska, lublinianka. 

Każdy 18 kwietnia to w naszej rodzinie rocznica bardzo porusza-
jąca. W tym roku minęło już 76 lat od rozstrzelania w niemieckim 
obozie koncentracyjnym Ravensbrück młodziutkich sióstr Grażyny 
i Apolonii Chrostowskich. Pięknych, zdolnych, kochających życie.

Starsza, Pola, rocznik ’20, przed wojną zdążyła rozpocząć studia 
dziennikarskie w Warszawie. W 1939 roku miała 19 lat. Grażyna 
była od niej o rok młodsza. Dopiero zdała maturę. Obie były żołnie-
rzami lubelskiej konspiracyjnej Komendy Obrońców Polski, powoła-
nej w Lublinie przypuszczalnie już w końcu września 1939 r. 

Organizacja zajmowała się dywersją, sabotażem i wywiadem. 
Przy obecnej ul. Kunickiego, dawniej Bychawskiej 48, działała kon-
spiracyjna drukarnia, gdzie KOP wydawała podziemne czasopismo 
„Polska Żyje”.

Członkowie rekrutowali się głównie z dzielnicy nazywanej popu-
larnie Za Tunelem oraz Dziesiątej. Zebranie założycielskie odbyło 
się w domu Chrostowskich przy ul. Pochyłej 5/20. Przed wojną ojciec 
dziewcząt, Michał Chrostowski, radykalny intelektualista, prowadził 
dom otwarty, coś w rodzaju salonu literacko-artystycznego. 

Poetka i starsza siostra 
Polę – sekretarza KOP i zarazem łączniczkę pomiędzy Komendą 
Główną organizacji w Warszawie i Lublinem, Niemcy aresztowali 
26 stycznia 1941 r. Nie ma całkowitej pewności, gdzie miało to miej-
sce. Przypuszczalnie w Warszawie, w konspiracyjnym lokalu przy 
Krakowskim Przedmieściu 55, po czym przewieziono do Lublina. 
Grażynkę, wraz z ojcem, przedwojennym profesorem gimnazjalnym, 
a wówczas jednym z głównych  działaczy organizacji, osadzono w lu-
belskim więzieniu pół roku później, podczas widzenia z uwięzioną 
Polą. Dziewczęta przetrzymywano na Zamku oraz w siedzibie ge-
stapo, zwanej przez lublinian domem „Pod Zegarem” [obecnie przy 
ul. Uniwersyteckiej 3 mieści się muzeum – red.]. Organizacja, w której 
działały, została rozbita na skutek zdradzieckiej denuncjacji znanego 
z nazwiska konfidenta, ślusarza z Lubelskiej Wytwórni Samolotów. 
Po długim śledztwie, wobec dowodów w postaci m.in. znalezionej 
w domu Chrostowskich prasy podziemnej, zapadły drastyczne wyroki 
– śmierć! Odczytano je w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku. 

Grażynka przeszła do historii nie tylko jako żołnierz podziemia, 
ale jako utalentowana młodociana poetka. Jej okupacyjne poezje za-
pamiętały współwięźniarki, część została potajemnie zapisana. Całe 
lata po zakończeniu wojny, twórczość ta znana była tylko bliskim. 
Nadszedł jednak czas, gdy przywrócono pamięć lubelskiej poetki, 
m.in. uhonorowano nadaniem jej imienia Gimnazjum nr 8 w Lublinie, 
a w ostatnim czasie nadano nazwę ulicy oraz nowemu skwerowi przy 
ul. Kunickiego, w pobliżu domu rodzinnego Chrostowskich. Coroczny 
konkurs recytatorski organizowany na Zamku, w którym biorą udział 
uczniowie lubelskich gimnazjów, utrwala pamięć uzdolnionej mło-
dziutkiej poetki czasu wojny. Tymczasem Pola Chrostowska nie zosta-
ła dotąd należycie upamiętniona. Dlaczego jej historia jest tak ważna 
dla mojej rodziny?

Rzucę się do nauki z nową pasją 
Piękna Pola była narzeczoną mojego ojca, Tadeusza Rudomino, który 
po kampanii wrześniowej, jako dowódca odcinka frontu pod Mławą, 
został na pięć i pół roku uwięziony – najpierw w Austrii w oflagu 
XVIII B, a następnie w niemieckim oflagu Woldenberg II C (obec-
nie jest to polska miejscowość Dobiegniew w woj. lubuskim). Gdy 
szczęśliwie powrócił po zakończeniu wojny w początkach lutego 1945 
r., matka wręczyła mu pakiecik karteczek zapisanych ręką ukocha-
nej Poli. Pamiętnik ten cudem ocalony, przywiozła z Ravensbrück 
współwięźniarka i zgodnie z wolą Poli, przyniosła do domu Tadeusza 
Rudomino przy ul. Piaskowej w dzielnicy Za Tunelem. 

Z okresu przed aresztowaniem Poli zachował się tylko jeden list 
do narzeczonego w niewoli, napisany 15 kwietnia 1940 roku. Tadeusz 
zatrzymał go, chyba jako wręcz relikwię i przyniósł z wojennej tu-
łaczki, chociaż pozbył się większości jenieckiego „majątku” podczas 
ewakuacji oflagu tuż przed oswobodzeniem w styczniu ’45. Byłaby 
to może zwyczajna korespondencja zakochanej młodej osoby, gdyby 
nie fakt dobrze czytelnych kontekstów brutalnej wojny. Treść porusza-
jąca: „Kochany Tadziuniu. Od nas wiele osób wyjeżdża na roboty rolne 
do Niemiec, nie ciesz się jednak, że i ja wyjadę. Otrzymałam zaświad-
czenie (po długich staraniach), że jestem na wyjazd niezdolna wskutek 
wady serca. Zawdzięczam to Tobie, gdyż ta arystokratyczna choroba po-
zostaje w ścisłym związku z Twoją nieobecnością. Tadziątko, wyobrażam 
sobie, jak się zmieniłeś… Chwilami czuję się naprawdę poważnie i zdaje 
mi się, że beztroski okres studencki już nie wróci. Bardzo tęsknię za swoją 
uczelnią i nawet za egzaminami. Po skończonej wojnie rzucę się do na-
uki z nową pasją. Teraz dość dużo czytam począwszy od lekkich powie-
ści, kończąc na Schopenhauerze. W ogóle czuję się jak ryba na piasku. 

Robię wszystko, by jakoś przetrwać. Żałuję, 
że nie jestem zwierzątkiem pozbawionym 
odczuwania i zapadającym w sen zimo-
wy… Wytworzyłam sobie grono przyjaciół, 
wśród których czuję się dość dobrze. Są tam 
jednostki naprawdę wartościowe. Cieszę się, 
że kiedyś ich poznasz… Całuję Cię najser-
deczniej – usta i oczy… Pa – Twoja Pola”.

Tadeusz nigdy nie poznał przyjaciół, 
o których wspominała Pola (wielu członków 
KOP poniosło śmierć z rąk niemieckich. 
Michał Chrostowski zginął w obozie kon-
centracyjnym w Oświęcimiu). 

Pamiętnik z zaświatów w pudełku po cyga-
retkach „Salamis”
Wspomniany już wcześniej „Pamiętnik 
Poli”, który dobrze pamiętam od dzieciń-
stwa, ojciec przechowywał w przedwojen-
nym metalowym pudełku po cygaretkach 
„Salamis”. Pudełko – sezam, otwiera-
ne z rzadka, tylko przy szczególnych 
okazjach. Do dzisiaj niewiele osób po-
znało jego zawartość. W mojej pamięci 
pozostanie wzruszenie Taty, gdy przed 
laty, mi, swojej ukochanej jedynaczce, 
pierwszy raz pokazał fotografie nieży-

jącej narzeczonej – Poli i jej młodszej siostry Grażynki oraz ten porusza-
jący pamiętnik z zaświatów. Tworzy go  20 luźnych karteczek, zapisanych 
jedną ręką. Format zbliżony do ćwiartki papieru. Tekst partiami urywa się, 
co świadczy o tym, że fragmentów brakuje. Jako papieru użyła Pola pocię-
tych formularzy więziennych – polskojęzycznych. Tylko w dwóch miejscach 
naniesiona została data zapisków  – dzienna i miesięczna, tj. 21  i 22 lip-
ca 1941 roku.  Pisała piórem (atrament niebieski oraz czarny) i ołówkiem 
zwykłym oraz tzw. chemicznym. Większość tekstu jest dobrze czytelna, 
chociaż charakterystyczna jest zmienna wielkość i krój liter poszczególnych 
fragmentów zapisków, a  ostatnie stroniczki świadczą już o wyraźnym wy-
czerpaniu piszącej, bo tekst jest mniej staranny i właściwie stanowi ciąg 
oderwanych skojarzeń.

Pięć kroków długości, cztery szerokości  
Zdumiewa dzisiaj dojrzałość Poli widoczna w zanotowanych refleksach na temat 
polityki, czy postaw ludzkich. Jest też gorzka krytyka nieostrożnej konspiracji. 
Jednak ta dwudziestolatka, pomimo koszmaru więzienia, pracę konspiracyj-
ną ustawia na szczycie hierarchii dokonań swojego życia! Są  też poruszające 
fragmenty pełne troski i uczuć wobec najbliższych – siostry Grażyny i ojca. 
„Dziewczęta” (tak zawsze mówił o nich mój tata) wcześnie osierocone przez mat-
kę, były bardzo związane, a Pola tylko rok starsza, przyjęła rolę opiekunki sio-
strzyczki. W więzieniu dręczyły ją sny, że zostały rozdzielone. 

Pola celę terapeutycznie nazywała mieszkaniem. Pisała o niej: „Byłam kie-
dyś w małym pokoiku. Nigdy żadnego z mych mieszkań nie mierzyłam z taką 
dokładnością, zapamiętałością. Miał pięć kroków długości, a cztery szerokości, 
miał też małe okratowane okienko z zewnątrz całkowicie zabite deskami”.

Wojna brutalnie rozdzieliła Polę z narzeczonym. Podczas gdy ona do 
23 września 1941 r. siedziała uwięziona, a następnie transportem przewie-
ziona do obozu koncentracyjnego, ppor. Tadeusz Rudomino po bohaterskiej 
obronie Pozycji Mławskiej i osłonie odwrotu 20 Dywizji Piechoty we wrze-
śniu 1939 r. (dowódca II Plutonu II Kompanii 2 Batalionu CKM 80 Pułku 
Piechoty) w czasie szturmu wojsk niemieckich na schrony bojowe odcinka 
frontu, został wzięty do niewoli. Zachował się komplet jego listów  do domu, 
pisanych starannym pismem na specjalnych obozowych formularzach. 
Wybrane fragmenty układają się w poruszającą narrację.

Obozowe realia
List z 7 grudnia 1939 r.: 
„Kochani Rodzice! Wreszcie po trzech miesiącach niepewności otrzymałem 
list od Was. Czym On był dla mnie to tylko Bóg wie. Szczęście aż nazbyt 
wielkie, gdyż jednocześnie otrzymałem wiadomości pierwsze od Poli. Jestem 
zdrowy. Warunki obozowe są dobre a klimatyczne, idealne. Po mojej choro-
bie. Otrzymujemy tutaj książki do nauki oraz papierosy. Po walizce, którą 
rozerwał granat w czasie walk, pozostało wspomnienie. Otrzymałem już naj-
potrzebniejsze przedmioty, które zastępują stracone. Ponieważ można otrzy-
mywać paczki ¼ kilogramowe bardzo bym prosił o przysłanie skarpetek parę 
ciepłych, ale cienkich. Przydałby się kawałek słoniny lub boczku oraz chał-
wy. Mamusiu kochana, życzę Ci dużo sił i zdrowia i proszę bardzo opiekuj się 
moją Polą (dalej odczytany tekst zaczerniony został  przez cenzora), która 
jest naprawdę  dzielną dziewczyną z pięknym charakterem i tych walorów 
żaden pocisk (znów cenzor) miasta waliły. Piszcie wyraźnie i trochę więcej”. 

List z 1941 r. (bez daty dziennej). Tadeusz naiwnie sądzi, że wiadomość, 
którą zapewne otrzymał o skierowaniu dziewcząt do obozu, to dobra wiado-
mość; było to popularne wówczas przekonanie, jeszcze bez znajomości dra-
stycznych realiów obozów koncentracyjnych:

„Kochana Mamusiu! Wczoraj otrzymałem list od Was, tak brzemienny 
w wiadomości. Znacznie ucieszyłem się i uspokoiłem wiadomością o Poli 
i Grazi. Znam przecie doskonale tamtejszy klimat i otoczenie. Tam płuca 
szczególnie i cały organizm po prostu odżywa, a im po ostatnich warunkach 
będzie to bardzo korzystne. Gdyby tylko z jedzeniem nie miały trudności. 
Onegdaj dostałem list od Ciotki Dziewcząt. Na razie nic ciekawego nie mo-
gła podać o Chrostowskich poza tym, co już od Was wiem…”.

List z 24 kwietnia 1942 roku. Jest już dwa i pół roku w niewoli; minął tydzień 
od śmierci Poli i Grażyny, o czym nie wie. Pierwsze optymistyczne zdanie listu 
było formalnie obowiązujące w celu uspokojenia rodziny:

„Kochani Rodzice!  Jestem przy dobrym zdrowiu i czuję się świetnie. (...)
Niepokoję się o Polę, dawno już nie daje znaku o sobie. Paczkę ostatnią „świą-
teczną” otrzymaliśmy już dawno. Dawno nie pisałem, ponieważ musiałem dzię-
kować za paczkę z Tomaszowa. Mamusiu, całuję Ciebie i Wszystkich. Tadek”.

List z 4 grudnia 1942 roku. Tadeusz już wie, że „Dziewczęta” nie żyją.
„Kochani Rodzice i Krysiu! Niecierpliwiłem się ogromnie do chwili, kiedy 
wreszcie będę mógł napisać parę słów do was. Wiem najlepiej, co to jest wycze-
kiwanie listu od Drogiej osoby i co się przeżywa, kiedy to oczekiwanie strasznie 
przeciąga się – i wreszcie, nie czeka się już na nic. Jestem zdrowy. Boga proszę 
byście Wszyscy zachowali zdrowie, byście przetrwali do końca, jesteście przecież 
dla mnie wszystkim. Nie potrafię teraz nic robić ani myśleć, ogarnęła mnie 
tępota i bezmyślność. Może to i lepiej dla mnie, czas jest przecież najlepszym 
lekarzem. Ściskam Was kochani i myślcie przede wszystkim o sobie. Tadek”.

Na śmierć szły w sukienkach i boso  
Pola i Grażyna Chrostowskie, ze stopniami podporuczników, odznaczone Krzy- 
żami Walecznych i Złotymi Krzyżami Zasługi, zostały rozstrzelane w Ravensbrück. 

Kiedy szły w grupie 14 lublinianek, nazywanych przez współwięźniarki „stu-
dentkami”, Pola odwróciła się ku placowi apelowemu i wskazała palcem na 
niebo. Na śmierć szły w sukienkach i boso. Potem ich podziurawione sukienki 
wróciły do pralni. 

Pola na jednej z kart „Pamiętnika” snuła rozważania o przyszłości, wie-
rzyła, że przeżyje, że wyjdzie za mąż za Tadeusza w 1949 r. Los sprawił, 
że  istotnie Tadeusz ożenił się tamtego roku – ale już z inną kobietą, moją 
mamą. Wspomnienia Ojca – otaczanego w rodzinie kultem z racji przymiotów 
charakteru i niezłomnego ducha oraz poruszająca treść zapisków Poli, poezja 
Grażynki, wszystko to uruchomiło moralny nakaz pamięci – patriotyczną „szta-
fetę pokoleń”. Moim imieniem uhonorował niegdyś Ojciec pamięć Grażyny 
Chrostowskiej, przez delikatność wobec żony, nie forsując imienia Poli. Dzisiaj 
pochylamy się nad pamiątkami po siostrach Chrostowskich wraz z córką i sy-
nem – Tadeuszem, noszącym imię dziadzia. Córka nadała swojej pierworodnej 
imię – Apolonia. Pamięć zatem pozostanie…

Grażyna Michalska

U góry: Pola w Lublinie, w mieszkaniu przy Pochyłej 5 m. 20 [archiwum rodzinne].
Po lewej: pudełko, w którym przechowywany jest „Pamiętnik” Poli od okresu powojen-
nego [archiwum rodzinne].
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Każda wojna to przede  wszystkim olbrzymie barba-
rzyństwo. Bo człowiek nie mogąc się porozumieć z dru-
gim człowiekiem, chwyta za broń, aby zabijać. Herodot 
kiedyś zdefiniował, czym się różni wojna od pokoju. 
Powiedział, że pokój jest wtedy, kiedy synowie chowają 
swych ojców. A wojna, gdy ojcowie chowają swych sy-
nów. Proste, lapidarne i wyrażające istotę. Dlatego tak 
ważny był projekt Muzeum II Wojny Światowej, wybudo-
wanego w Gdańsku. W swoim katalogu autorzy wystawy 
stałej muzeum napisali: „Przede wszystkim jednak po-
kazujemy wojenne doświadczenie milionów zwykłych 
ludzi: cywilów i szeregowych żołnierzy, a nie marszał-
ków czy przywódców państw; przybliżamy codzienność 
życia w tamtych straszliwych czasach, żołnierską dolę, 
na którą składały się zarówno udział w walce, jak i dłu-
gie przygotowania do niej, oczekiwanie, nadzieja, strach, 
rany, niewola a często i śmierć”. To nie tylko i nie przede 
wszystkim heroizm i zwycięstwo. Ale zagłada, śmierć 
i zniszczenie. A u końca zrzucenie bomby atomowej na 
Hieroszimę i Nagasaki. Zwykli ludzie, pojedynczy czło-
wiek i jego los. Profesor Paweł Machcewicz w swoim 
wstępie do tego katalogu napisał dalej: „Tamta wojna 
była odmienna od wszystkich poprzednich konfliktów, 

ponieważ w największym stopniu dotknęła ludności 
cywilnej. To ona stała się jej główną ofiarą, a zarazem 
bohaterem, znosząc najtrudniejsze wyzwania: terror 
okupantów, poniżenie, głód, bombardowanie, pracę nie-
wolniczą, przymusowe przesiedlenia”.

Lublin doświadczył tego wszystkiego. A także 
Zagłady Żydów, mieszkańców miasta.  Również obóz 
koncentracyjny Majdanek, usytuowany prawie że w mie-
ście samym, przypomina o dramacie ofiar. Jeszcze raz 
gdański katalog: „Największa część naszej wystawy 
opowiada o okupacyjnym terrorze i ludobójstwie. W jej 
centrum jest mord na kilku milionach polskich  i euro-
pejskim Żydów, realizowany z niezwykłą konsekwencją 
do ostatnich dni wojny przez machinę biurokratyczną 
nazistowskiego państwa, jak też przez setki tysięcy zwy-
kłych Niemców. Tak jest w innych częściach wystawy, 
również tu wielką siłę mają autentyczne eksponaty, przy-
pominające samą zbrodnię i jej ofiary. Zwiedzający mogą 
zobaczyć betonowe krążki z numerami, które załoga 
obozu zagłady w Bełżcu wydawała Żydom prowadzonym 
do komór gazowych, tworząc mistyfikację, że otrzymają 
z powrotem swoje ubrania i rzeczy, by do samego koń-
ca utrzymać ich w niewiedzy, co do ich losu. Z kolei 

ozdobna zawieszka, należąca do żydowskiego chłopca, 
zawiera wygrawerowane sceny z życia i śmierci w łódz-
kim getcie”. To pojęcie „autentycznych eksponatów”, 
każe mi przypomnieć tutaj zapis, jaki zrobił ktoś, dziś 
już zupełnie anonimowy, na desce umieszczonej na or-
ganach w naszej bazylice dominikańskiej w kaplicy tzw. 
Paryskiej. Jest to kilka zdań napisanych zwykłym ołów-
kiem, ale dobrze zachowanych. Mówią one o przyjściu 
dominikanów do Lublina w 1938 roku, oraz o wybuchu 
wojny 1 września 1939 roku oraz o bombardowaniach 
miasta we wrześniu. Zawsze myślę, że ten lapidarny za-
pis powinien się znaleźć gdzieś na widoku publicznym, 
gdyż świadczy o wielkości przeżycia, jakim musiał być 
wybuch wojny dla autora zapisu. 

My dziś, w zdecydowanej większości, wojny nie pa-
miętamy. Żyjemy tu i teraz w świecie bezpiecznym, ale 
warto, abyśmy też rozumieli jeszcze jeden fragment 
z  katalogu gdańskiego: „Bez tej wojny współczesna 
tożsamość zarówno Polaków, jak i wielu innych naro-
dów, miałaby odmienny kształt. Musimy poznać tamto 
doświadczenie, by zrozumieć samych siebie, to, jacy 
dziś jesteśmy”. Tak, ta wojna odcisnęła piętno, gdyż 
była, jak to ktoś kiedyś powiedział, największym barba-
rzyństwem ludzkości. I jakąś niezrozumiałą tajemnicą 
nieprawości.

Tomasz Dostatni OP

Poezja jest dla ludzi, jest wolnością słów, jest sło-
wem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. 
Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów 
udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy, 
warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, 
brzmiące mocno i czysto, konieczne – jak oddech. 

Paweł Próchniak
Tadeusz Peiper

Powojenne wezwanie
Świat krwią zmył twarz.
Oczy przetarł cmentarzem, czołgi złożył w szufladzie.
Dzisiaj biały działa brusiarz;
ostrzy dłoń świata i na cegłach ją kładzie,
aby oczy nie szukały ojczyzny na nożu czy na zębie;
nowe słowa lśnią na niebie, brzuchate gołębie.

Niech się ramiona, kaplice w mięsie, otworzą
i niechaj tka się w nich modlitwa ciężarowych koni.
Była niegdyś od morza do morza,
dziś być musi od dłoni do dłoni.
Słońce błaga byście je zaprzęgli do pługa;
kopalnie są zalane gwiazdami po których płyną żagle bez łodzi;
fabryki śnią jad dnia w którym je żar wasz zawęgli do uda;
bałtyk ziewa, potem nagle się płoni.
Jest tak gorąco
że można by świat zbudować z włosa,
a cóż dopiero z dłoni.

Niezapisane arkusze ziemi czekają nowych piór.
Idziemy,
mur czół w marszu.
Krok rwie krok,
dłoń pcha dłoń,
w nurt wziął nas z żył dnia tryskający olej.
Idziemy nowy taniec rzeźbić na każdym starym kościele;
wróg? jeden skok!
ból? tylko boli!
Prawda, jest nas dzisiaj o tysiąc za mało,
lecz jutro nas będzie o sławę za wiele.

My... Mech rwać; rwać. Być trzpieniem
który kłuje i spina. Iść; wszyć łoże w zamiecie,
mgłę drzeć skrą, a zgniłą nić kamieniem,
być pieśnią w latarni, nogą na kwiecie,
ze śliny uczynić dziesiątą część mowy,
słowa – dać je dłoniom pod straż,
w czarną armię mar rzucić kułak nowy:
nasz!
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WOJ NA –  TO TAJ E M N I CA N I E PRAWOSCI

rzeg lądP
retro-prasy

Jeśli wojna wybuchnie – przeciągnie się na lata i Niemcy 
muszą ją przegrać. Mogą nawet odnieść początkowe 
sukcesy, tak jak w roku 1914 zajęli prawie całą Belgię 
i Serbię i wtargnęli niemal pod Paryż. Mogą i tym ra-
zem na niektórych frontach odnieść sukcesy, dojść do 
takiej czy innej rzeki, zagarnąć taką czy inną prowincję. 
I cóż z tego? Wojna potrwa, gdy raz wybuchnie – kilka 
lat  i tak czy owak wojska koalicji wkroczą do Berlina…

„Głos Lubelski”, sobota, 4 sierpnia 1939 r.

Obóz koncentracyjny pod Lublinem. 
Dziwy w niemieckim radiu
Szalejąca od tygodnia antypolska propaganda niemiecka 
zaczyna być po prostu humorystyczna. (…)  Speaker ra-
diowy opowiadał o strasznych rzekomo prześladowaniach 
elementu niemieckiego na Śląsku. Tysiące Niemców ma 
być stamtąd wywożonych przez władze polskie do obozu 
koncentracyjnego pod Lublinem. Jest to wiadomość bar-
dzo wesoła, bo – jak wszyscy wiemy – żadnego obozu kon-
centracyjnego pod Lublinem nie było i nie ma… 

„Głos Lubelski”, sobota, 22 sierpnia 1939 r.

Dlaczego zaraz tragedia
W dniu 1 września br. rozpoczyna teatr lubelski swój 
sezon komedią Romana Niewiarowicza: „Dlaczego zaraz 
tragedia”. Aktor, reżyser i pisarz w jednej osobie, znaw-
ca sceny umie wykorzystać wszystkie momenty, które 
składają się na całość teatralnej sztuki. „Dlaczego zaraz 
tragedia” napisana według niezawodnej receptury ame-
rykańskiej, pełna jest sytuacji nie tylko zabawnych, lecz 
i zarazem pełnych treści i wyrazu. Niewiarowicz umie 
z błahych pozornie fragmentów stwarzać pulsujące życie 
i pełne werwy komedie, mające tę zaletę, że się podoba-
ją. (…) Dyrekcja  teatru lubelskiego postanowiła dać tę 
sztukę na początek bieżącego sezonu.
„Express Lubelski i Wołyński”, wtorek, 29 sierpnia 1939 r. 

*
Komunikaty prezydenta miasta nadawane są przez 
megafon. W związku z obecną sytuacją prezydent m. 
Lublina wydaje szereg aktualnych zarządzeń, które 
ogłaszane są co pewien czas przez megafon zain-
stalowany na gmachu zarządu miasta, prócz tego po 
mieście krąży samochód, który również nadaje ko-
munikaty prezydenta. Komunikaty dotyczą sprawy 
kopania rowów, obrony przeciwlotniczej itp.  
„Express Lubelski i Wołyński”, wtorek, 29 sierpnia 1939 r. 

*
Ostatnie dwa dni upłynęły w Lublinie w nastroju wprost 
entuzjastycznym. Historyczne chwile, które przeżywa cały 
świat, okres największego natężenia »wojny nerwów« nie 
zachwiał równowagi naszego miasta. Nigdzie nie obser-
wujemy ani śladu zdenerwowania czy niepokoju. Postawa 
społeczeństwa lubelskiego jest zdecydowana i nieugięta. 
Zapał ogarnął mieszkańców i tym zapałem tętni całe mia-
sto.  (…) W Lublinie, podobnie jak w innych miastach, 
wydane zostały surowe zarządzenia przeciwko lichwie, pa-
serstwu i spekulacji, zarówno towarowej, jak i pieniężnej. 
Ustalone urzędowo ceny maksymalne na artykuły pierw-
szej potrzeby mają być najskrupulatniej przestrzegane. 
Aprowizacja miasta odbywa się zupełnie normalnie, toteż 
w sklepach nie powinno niczego zabraknąć. Wszelkie pró-
by ukrywania towarów tępione będą w zarodku.

„Głos Lubelski”, 29 sierpnia 1939 r.

Szkielety ludzkie na placu Litewskim
Podczas kopania rowów przeciwlotniczych w Lublinie na 
placu Litewskim wykopano pewną ilość czaszek i kości 
ludzkich. Pochodzenie ich jest trudne do ustalenia. Być 
może było w tym miejscu kiedyś cmentarzysko. 

„Express Lubelski i Wołyński”, 30 sierpnia 1939 r.

*
Bez skutku pozostają wysiłki niemieckiej propa-
gandy wszczęcia zamętu i załamania gospodarczego 
Polski. Wieś lubelska organizuje „dożynki”, pracu-
jąc z całym spokojem i sumiennością. Wczoraj od-
były się one w Wólce Abramowickiej k. Głuska oraz 
we wsi Długie 7 km od Lublina…

„Express Lubelski i Wołyński”, 1 września 1939 r.

*
Lublin ma nadmiar artykułów spożywczych, a nieroz-
sądne i chaotyczne robienie zapasów wprowadza zamęt. 
Cukru mamy pod dostatkiem, a mąki aż za dużo. Wystar-
czy też mięsa, gdyż wstrzymane zostały dostawy eksporto-
we do Niemiec i teraz całość idzie na krajowy rynek.

„Express Lubelski i Wołyński”, 3 września 1939 r.

Precz z plotkami
Tylko prasa i Polskie Radio podają prawdziwe wiadomości!

„Głos Lubelski”, niedziela, 4 września 1939 r.

Do społeczeństwa lubelskiego
Miejski Obywatelski Komitet Społeczny zwraca się z 
gorącym apelem i wezwaniem do wszystkich miesz-
kańców miasta Lublina i do ludzi dobrej woli, ażeby 
przyszli z pomocą ludności ewakuowanej, rodzinom re-
zerwistów, wszystkim tym, którzy jej potrzebują.  
Miejski Obywatelski Komitet Społeczny zwraca się tą 
drogą z prośbą o: 
1. Zgłaszanie wolnych mieszkań oraz większych, 

stojących obecnie bezużytecznie, dla ludności 
ewakuowanej.

2. Zgłaszanie sienników, słomy.
3. Bielizny pościelowej i odzieżowej.
4. Ofiar pieniężnych i darów w naturze.
Poza tym uprasza się rodziny o zgłaszanie do Miejskiego 
Komitetu Obywatelskiego celem udzielania bezpłatnych 
obiadów dla przyjezdnych, jak też celem obejmowania 
dyżurów zarówno przez mężczyzn, jak też i przez kobiety. 
Wszelkie zgłoszenia przyjmuje Miejski Obywatelski 
Komitet Społeczny, Lublin, ulica Staszica nr 8, I piętro, 
tel. 12-84. Żywimy głęboką nadzieję, że na naszą ode-
zwę  pośpieszą wszyscy mieszkańcy miasta Lublina.

Sekcja Propagandowa, Miejsk. Obyw. Kom. Społeczn.
„Głos Lubelski”, niedziela, 4 września 1939 r.

W sidłach pychy
Opętaniec z Berchtesgaden zapowiedział swojemu na-
rodowi, że w 2 tygodnie pokona Polskę! Tragiczna po-
stać. On – zaledwie kapral w czasie wielkiej wojny i to o 

niewyraźnej karcie służby, nieuk wojskowy, on, nierozu-
miejący nawet tego, co tłumaczą mu jego generałowie, 
ośmiela się zapowiadać swoje (s w o j e!) zwycięstwo 
nad bitną, nieustraszoną Armią Polską i to w określo-
nym terminie! 
Adolf Hitler nie pokonał dotąd w Polsce ani jednego 
starca, ani jednej kobiety, ani jednego dziecka nawet, 
choć kazał rzucać na ich głowy bomby, częstował za-
trutymi cukierkami, jako zabawki spuszczał parzące 
baloniki. Zwyciężył oczywiście tych, których zamordo-
wał, otruł, lub spalił. Ale nikogo więcej. Przeciwnie, 
wszystkim innym dodał wiary i siły. Uczucia nasze nie 
zmieniły się jeszcze w szlachetnych duszach polskich 
w uczucie zemsty, ale stwardniały w niezłomną wolę 
walki aż do ostatecznego zwycięstwa. 
A skoro nie pokonał dotąd w Polsce ani jednego star-
ca, ani jednej kobiety i ani jednego dziecka, to jakimż 
szaleństwem jest zapowiedź, że pokona polskiego  
ż o ł n i e r z a! Tego żołnierza, podziwianego przez cały 
świat, żyjącego we wspaniałej tradycji zwycięstw, rwą-
cego się do boju w imię najświętszej sprawy! Żołnierza 
wyposażonego w świetne, a wytworzone w Polsce, na-
rzędzia walki i kierowanego przez Wodza, który sztukę 
wojenną  przejął od Józefa Piłsudskiego! (…) 
Zanotujmy datę: Hitler zobowiązał się, że już dnia 
17 września będzie zwycięzcą. Cóż pocznie, gdy się to 
nie sprawdzi? Czy już wówczas nastąpi… era Goeringa?
„Express Lubelski i Wołyński”, wtorek, 5 września 1939 r.

*
Wzywam całą ludność Lublina na godz. 17.30 do 
Ogrodu Saskiego w celu kopania rowów. Wszyscy mają 
się stawić z łopatami, szpadlami i kilofami. 
Lublin  pójdzie w ślady Warszawy. Miasto nasze, które 
chlubi się historią wielkich walk, nie zawiedzie i tym ra- 
zem. W imię dobra Ojczyzny, w imię dobra naszego 
miasta. 

Podpisał STANISŁAW LIS-BŁOŃSKI, kapitan 
„Głos lubelski”, 17 września 1939 r.

Lublin będzie się bronił 
Nie dopuścimy do tego, by flaga ze swastyką, symbol 
bezbożnictwa, symbol brutalności zatriumfować miała 
nad miastem naszym, nad miastem pełnym wspania-
łych wspomnień historycznych. 
Lublin będzie się bronić i Lublin się obroni. 
Nie będzie nikogo wśród nas, kto by nie zdecydował się 
na ołtarzu Ojczyzny życia swego złożyć w ofierze. 
Nie będzie nikogo, kto by uchylił się przed najpierw-
szym obowiązkiem Polaka. 
Za przykładem Warszawy i Lwowa wołamy, póki jeden 
Polak żyw będzie w mieście, Lublin będzie miastem 
polskim. 

DOWÓDZTWO GRUPY LUBLIN
„Głos Lubelski”, niedziela, 17 września 1939 r.

Wrak samochodu na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Staszica.


