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„Warszawa w ogniu”
...Batalion strzelców ze sztandarem
Wrześniowym rankiem szedł na front.
Ulice były jeszcze szare
i puste, błyszczał okien rząd,
tramwaje wyjeżdżały z przecznic,
stawały wobec ruchu wojska,
batalion m aszerował spiesznie,
bo to ju ż była Wojna Polska...

Władysław Broniewski
W planach obronnych przygotowywanych przez Sztab Generalny W ojska Polskiego
w drugim dziesięcioleciu Polski Niepodległej, ani w wypadku ewentualnej agresji ze
strony III Rzeszy, ani też napaści ze strony Związku Sowieckiego, nie przewidywano
dla W arszawy jakiejś szczególnej roli. I taka wizja towarzyszyła w istocie planom
strategicznym właściwie aż do września 1939 roku. Warszawa traktowana była przede
wszystkim jako centrum zaopatrzenia i nie brana pod uwagę w tzw. planach wycofa
nia, w których trzeba było uwzględnić losy ludności cywilnej, jej rozśrodkowanie czy
nawet ewentualną ewakuację.
Samo zresztą miasto nie było - z uwagi na układ planistyczno-urbanistyczny - łatwe
do obrony w warunkach nowoczesnej wojny, a takiej trzeba się było spodziewać. Jeśli
bowiem obszerny kompleks miejski ze ścisłą zabudową centrum sprzyjał w pewnym
sensie tym zamiarom, to okalające je suburbia z luźną, parterową najczęściej zabudo
wą, usytuowaną wokół ciągów arterii wylotowych wiodących wprost do śródmieścia,
stanowiły znaczne utrudnienie w planowaniu oporu. Dawne fortyfikacje twierdzy W ar
szawa wznoszone przez władze carskie w drugiej połowie XIX wieku na przedpolach
miasta, teraz znajdowały się już na terenie przedmieść nie spełniając przewidzianej dla
siebie roli. Tym bardziej, że właściwie już w momencie oddania do użytku były prze
starzałe i niefunkcjonalne w warunkach nowoczesnej techniki wojennej.
Poza tym, miasto usytuowane po obu stronach nurtu rzeki, której lewy brzeg pod
niesiony dość wysoko nad lustro W isły nie dawał w zasadzie możliwości obrony od
strony zachodniej z uwagi na dość łatwe podejścia. Wschodni ułatwiał obronę, ale tu
z kolei rzeka odgrywała negatywną rolę rozdzielając kompleks miejski na dwie izolo
wane od siebie akwenem wodnym części. Tak więc rzeka, z jednej strony utrudniała
wrogowi zdobycie miasta od wschodu, z drugiej dzieliła siły obrońców, co wobec nie-
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zbyt rozbudowanych przepraw przez W isłę mogło stanowić w warunkach wojennych
poważny problem.
W momencie jednak kiedy konflikt zbrojny wydawał się już nieuchronny, podjęto
działania mające przygotować miasto na wypadek wybuchu wojny. Próbne alarmy lot
nicze, powołanie do życia miejskich zakładów aprowizacyjnych, plany ewakuacji
władz centralnych, pogotowie w urzędach cywilnych i wojskowych, wreszcie podjęcie
prac nad przygotowaniem rowów przeciwczołgowych, okopów strzeleckich czy schro
nów przeciwlotniczych stanowiło swoiste preludium do dalszych działań. Kiedy prysły
ostatnie nadzieje na utrzymanie pokoju, związane z rozjemczą działalnością dyplo
matyczną Anglii i Francji, 30 sierpnia 1939 roku ogłoszono powszechną mobilizację,
a już dwa dni później na Okęcie, Koło, Rakowiec i mosty na Wiśle spadły pierwsze
bomby lotnicze. Rozpoczęła się też wielka bitwa graniczna.
I tak, sytuacja polityczna i militarna tych pierwszych wojennych godzin narzuciła
jakże dramatyczną w skutkach decyzję przydania W arszawie roli miasta frontowego.
Załamanie się bitwy granicznej w pierwszym tygodniu września narzuciło niejako
brzemienną, ale zarazem honorową i strategiczną, decyzję o uznaniu W arszawy mia
stem frontowym, ze wszystkimi wynikającymi z tej decyzji konsekwencjami. Błyska
wiczny rajd niemieckich związków pancernych spod Częstochowy na Radomsko i Pio
trków Trybunalski niedwuznacznie wskazywał na cel główny natarcia tych sił - W ar
szawę, której zdobycie w początkowej fazie wojny byłoby dla III Rzeszy niezwykłym
sukcesem militarnym pierwszej rangi, ale i wyjątkowo spektakularnym faktem polity
cznym. Powołane do życia 3 września Dowództwo Obrony Warszawy z generałem
W alerianem Czumą na czele, uzupełnione od 8 września osobą prezydenta Warszawy
Sttefana Starzyńskiego jako komisarza cywilnego przy Dowództwie, zdawało sobie z tego
w pełni sprawę. Walory polityczne obrony W arszawy i jej wymowa m oralna, dla
w alczących i całego narodu, wiązały się w nowej sytuacji frontowej także z ważką
rolą stolicy w planach obrony kraju na linii środkowej Wisły. Wszystkie więc związa
ne z tą decyzją działania na rzecz przygotow ania się do oporu dokonyw ały się już
w obliczu bezpośredniego zagrożenia.
Z początkowej improwizacji ukształtowały się już w warunkach bojowych struktury
obrony W arszawy. Co tu dużo mówić, czas był po temu najwyższy, jako że 8 wrześ
nia oddziały niemieckie zbliżyły się już do granic miasta zarówno od strony Raszyna,
jak Pruszkowa i Błonia. Pod wieczór na przedpolach Woli i Ochoty pojawiły się
zmotoryzowane nieprzyjacielskie oddziały rozpoznawcze. Linia obrony rozciągała się
w zasadzie wzdłuż względnie zwartej zabudowy od Bielan i Marymontu na północy,
okalając Powązki i Wolę, Ochotę, Mokotów, Czerniaków z Sadybą aż po Siekierki na
lewym brzegu Wisły, zaś na prawym przebiegała wzdłuż granic Pelcowizny, Bródna,
Targówka, Elsnerowa, Utraty, Emilianowa, okalając Grochów i Saską Kępę.
Już 9 września, w sobotni ranek, rozpoczęła się bitwa o Warszawę. Wczesnym świ
tem Niemcy zaatakowali polskie placówki na Ochocie, a nieco później, już rankiem
na Woli. Zadufanie nieprzyjaciela prysnęło jednak w starciu z rzeczywistością i pier
wsze natarcia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Śmiercionośny ostrzał polskich
działek przeciwpancernych, wspartych ogniem artylerii z drugiej linii obrony oraz sku
teczne salwy piechoty powstrzymały natarcia wroga. Wielkie straty w ludziach i sprzęcie
pohamowały zapały nacierających. Z uwagi na straty materiałowe i ludzkie dowódz
two niemieckie podjęło decyzję o czasowym zaprzestaniu walki i wycofaniu się na
pozycje wyjściowe.
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Warszawa, stolica Polski, nie została zdobyta z marszu i walki mogły toczyć się
nadal. Obrońcy, żołnierze i cywilni ochotnicy zyskali w tym boju na zachodnich rubie
żach miasta pierwsze znaczące doświadczenie i wyjątkowo spektakularny sukces w star
ciach z bronią pancerną wroga. Tym samym planowany blitzkrieg zamienił się w kil
kutygodniową, wyniszczającą walkę pozycyjną. Świadomość tego, w kręgach obroń
ców i mieszkańców W arszawy, była zachętą do dalszych bohaterskich zmagań z nie
przyjacielem, czego widomym dowodem była obrona, otwartego przecież co by nie
mówić miasta, przez długich 18 dni.
Porażka niemieckich sił pancernych pod murami Warszawy oraz straty poniesione
w pierwszych godzinach krwawych walk na przedpolach miasta, stały się przysłowio
wym kubłem zimnej wody dla dowództwa niemieckiego i niezwykłą kompromitacją
dla propagandy sztabu generalnego nieprzyjaciela, który już w dniu 8 września głosił
wszem i wobec o zdobyciu stolicy Polski.
Niepowodzenia kolejnych natarć rekompensowały sobie natomiast artyleria i lot
nictwo. Jakby biorąc odwet za upokorzenia pierwszego dnia szturmu tysiące bomb lot
niczych i dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich zapalały, burzyły bądź zmiatały z po
wierzchni ziemi substancję budowlaną miasta pozbawiając życia dziesiątki tysięcy jego
mieszkańców, bo padały one przecież nie tylko na pozycje obrońców ale i na cele nie
m ające żadnych walorów m ilitarnych czy strategicznych. O strzał i bom bardow ania,
w myśl założeń niemieckiego ordre de bataille, celowo niszczyły i podpalały komple
ksy domów mieszkalnych, gmachy użyteczności publicznej, budowle zabytkowe, świą
tynie, oznakowane specjalnie szpitale czy zakłady przemysłowe. To miało zmiękczyć
obronę i otworzyć bramy miasta. Nie brano pod uwagę jednego, że choć Warszawa
była miastem otwartym, tylko doraźnie z woli jej mieszkańców przekształcona w for
tecę, nie zamierzała poddać się bez walki, pomna chwalebnych przykładów z prze
szłości, o czym przed dziesiątkami lat pisał już poeta: „W arszawa jedna twojej mocy
się urąga...”.
Zadanie wyznaczone obrońcom W arszawy przez Naczelnego Wodza zostało speł
nione, a decyzja o przerwaniu walki zapadła wówczas gdy zaczynało brakować już
wody, elektryczności, żywności i amunicji, a stan sanitamo-higieniczny miasta pogar
szał się z każdym dniem. Szpitale tak wojskowe, cywilne, jak i prywatne kliniki W ar
szawy były przepełnione, brakowało bielizny, leków i opatrunków. Z prostej analizy
zysków i strat wynikało, że dalszy opór Warszawy stracił w końcowych dniach wrześ
nia zarówno sens polityczny, jak i strategiczny. Walki trwające aż do 27 września
doszły do swego kresu. I chociaż wola oporu zarówno wśród obrońców, jak i miesz
kańców była wciąż żywa i obrona miasta mogła na upartego trwać jeszcze dalej, jej cel
przestał równoważyć ofiary, które ponosiło z każdym dniem miasto i jego mieszkańcy.
„Przedłużenie oporu doprowadziłoby po prostu do rzezi wojska i ludności” stwierdził generał Juliusz Róm m el, dow ódca całego rejonu obrony W arszawy, po
naradzie z Dowództwem Obrony W arszawy i prezydentem W arszawy a zarazem ko
m isarzem cyw ilnym obrony - S tefanem Starzyńskim . W ówczas też zapadła decy
zja o rozpoczęciu rozmów o zawieszeniu działań bojowych i pertraktacjach kapitulacyjnych miasta, które prowadzić mieli generał Tadeusz Kutrzeba i pułkownik Aleksan
der Pragłowski. Dzień 27 września byl ostatnim dniem niemieckiego szturmu na W ar
szawę, choć od rana trwały ju ż pertraktacje kapitulacyjne. Po uzgodnieniu stanowisk
i warunków kapitulacji, tegoż dnia od godziny 14,00 zaczęło obowiązywać zawieszenie
broni. Następnego, 28 września 1939 roku, o godzinie 13,00, w zabudowaniach fabry
ki Śkoda na Rakowcu generał Tadeusz Kutrzeba ze strony polskiej i generał Johannes
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Blaskowitz ze strony niemieckiej podpisali umowę kapitulacyjną W arszawy, niedotrzy
maną zresztą w ostatecznej realizacji przez stronę niemiecką. Objęcie warty przy Ko
mendzie M iasta przez wojska okupacyjne było znamiennym symbolem przejęcia wła
dzy nad W arszawą przez niemieckiego okupanta.
„Nieprzewidywana, improwizowana obrona W arszawy - jak pisał profesor Andrzej
A jnenkiel - odegrała ogrom ną rolę. U m ożliw iła z jednej strony długotrw ałą walkę,
w początkowej fazie przecież zwycięską, korzystną dla armii «Poznań» i «Pomorze».
Obrona W arszawy przed Niemcami w zasadzie zrobiona prawie z marszu spowodowa
ła, że Sowiety zaatakowały później. To siłą rzeczy przedłużyło Kampanię Wrześniową
1939 roku do początków października” .
Pamięć ludzka jest ułomna. Upływ czasu zaciera wydarzenia minionych dni, mie
sięcy, lat całych. W ydarzenia chwili bieżącej odsuwają na plan dalszy to co już mi
nęło, straciło elementy ważności czy wpływu na nasze dalsze losy. Nawet najbardziej
dramatyczne przeżycia z upływem czasu pokrywają się mgłą zapomnienia, przywraca
ne do świadomości tylko w chwilach wspomnień, powrotu do miejsc z nimi związa
nych, widokiem fotografii kogoś bliskiego, kto odszedł już na zawsze z tego świata.
Przeżycia związane z wydarzeniami II wojny światowej, dla pokolenia, które już dziś
z wolna odchodzi z kręgu żyjących, dla milionów Polaków stanowiły i stanowią po
dziś dzień niemożliwą do przekreślenia traumę życiową. Tak samo dla mieszkańców
W arszawy dni oblężenia stolicy z wszystkimi tego konsekwencjami stały się szczegól
ną katharsis. Doświadczenia I wojny światowej i związanych z nią kolejnych okupacji
państw zaborczych nijak nie przystawały do wydarzeń najnowszej chwili. Ale też przed
tem, mimo zrozumiałych okropności każdej co by nie mówić wojny, założeniem prze
ciwnika nie była bezwzględna i bezlitosna eksterminacja narodu polskiego, jak to za
lecał wyższym oficerom W ehrmachtu w końcowych dniach pamiętnego sierpnia 1939
roku przywódca III Rzeszy: „Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Nie miejcie
litości, bądźcie brutalni. Celem wojskowym jest zupełne zniszczenie Polski. Nasza siła
leży w naszej szybkości i brutalności. W ysłałem na Wschód moje Totenkopfstandarte
z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci pol
skiej rasy i języka” .
Chcąc więc utrwalić, nie tylko w ulotnej pamięci, ale i w trwałej drukowanej for
mie relacje, wspomnienia i wydarzenia z dni oblężenia i okupacji Warszawy, została
powołana do życia przez szefa Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego
ZWZ Aleksandra Kamiński ego, w ramach tegoż Biura, w drugiej połowie 1941 roku,
specjalna komórka o kryptonimie „Sztuka” . M iała ona za zadanie ukształtowanie spo
śród literatów, poetów, aktorów, plastyków i dziennikarzy pewnego niewielkiego śro
dowiska dla „tworzenia dzieł, które rozprowadzane będą po mieście bądź za pomocą
aparatu kolportażowego Biuletynu Informacyjnego, bądź wprowadzane do propagandy
ulicznej”.
Na jej czele stanęła młoda dziennikarka Halszka Buczyńska. Choć skromnie obsa
dzona personalnie komórka, mogła się już wkrótce powołać na znaczące osiagnięcia,
których apogeum odnotować można w latach 1942-1943, w zakresie czterech kategorii
twórczych: wydawnictw, plastyki, muzyki i teatru. Komórka wspierana przez powołaną
w czerwcu 1942 roku Komisję Propagandy BIP Okręgu Warszawskiego AK, w której
skład wchodzili: Annna Jachnina, Eugeniusz Poreda, Apolonia Bocian, Halszka Bu
czyńska, Czesław Michalski, Maria Kann, Krystyna Artyniewicz i młody grafik Muszelak, rychło pochwalić się mogła znaczącymi, jak na warunki konspiracji, osiągnię
ciami. Były to drukowane teksty literackie związane z aktualnymi wydarzeniami, foto
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grafie i karykatury do kolportażu ulicznego, opracowane literacko i muzycznie teksty
piosenek dla śpiewaków ulicznych i oddziałów partyzanckich, zbiory poezji, wreszcie
broszury o charakterze literacko-propagandowym, sygnowane kryptonimem KOPR, co
oznaczało skrót - Komisja Propagandy.
I to właśnie „Sztuka” oraz redakcja „Biuletynu Informacyjnego”, chcąc ocalić od
zapomnienia wydarzenia minionych dni, w przededniu 3. rocznicy W rześnia ogłasza
na łamach „Biuletynu” w dniu 18 czerwca 1942 roku konkurs na Pamiętnik oblężenia
Warszawy. Termin nadsyłania prac upływał 20 lipca, a dla autorów najlepszych wspo
mnień przewidziano dwie nagrody pieniężne - 1000 i 500 złotych. „W pamiętniku jak głosił biuletynowy komunikat - należy uwzględniać zarówno fakty (osobiście ob
serwowane lub całkowicie pewne), jak i przeżycia (szczere, podane bez silenia się na
«styl»)” . W terminie podanym w komunikacie napłynęło 16 prac i jeszcze kilka po
wyznaczonym czasie, które jednak nie były brane pod uwagę w konkurencji konkur
sowej. Jury, w którym brali udział: Aleksander Kamiński - redaktor „Biuletynu”, Hal
szka Buczyńska - dziennikarka i kierowniczka komórki „Sztuka” oraz M aria Strasze
wska - polonistka i sekretarka KOPR-u, zapoznała się ze wszystkimi nadesłanymi te
kstami, oceniła je i nagrodziła, podkreślając, że: „Większość jednak daje z obranych
punktów informacyjnych wiemy i szczegółowy obraz tego, co się działo” .
Zgodnie z zapowiedzią we wrześniu 1942 roku ukazały się drukiem Pamiętniki
z oblężenia Warszawy zawierające fragmenty nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Odredagowana przez wspomnianą już Halszkę Buczyńską, noszącą w konspiracji pseu
donimy „Halszka” lub „Stryjenka”, broszura licząca 56 stron druku w formacie 17,5 x
12 cm miała kartonową oprawę zdobną drzeworytami. Rozprowadzana wśród czytelni
ków prasy podziemnej i zaprzyjaźnione antykwariaty oraz księgarnie kosztowała 5 zło
tych. Równocześnie z tą broszurą wydana została skromniejsza wersja wykorzystująca
także pamiętniki nadesłane na konkurs. 32 stronicowe wydawnictwo pt. Warszawa w og
niu. Kronika dni wrześniowych w podobnym formacie 17,5 x 12,5 cm opatrzone zo
stało inform acją o roku i m iejscu w ydania oraz ceną na karcie tytułowej wynoszącą
3 złote. Nakład 2000 egzemplarzy - duży jak na warunki konspiracyjne. Kolportowa
ne było to wydanie podobnie jak Pamiętniki, a jego autorką była także Halszka Bu
czyńska utajniona tym razem pod pseudonimem - „Nemo”.
Broszura zawiera najważniejsze informacje o wydarzeniach z dni oblężenia W ar
szawy, w przedziale między 29 sierpnia a 27 września 1939 roku, uzupełnione komu
nikatami Naczelnego Dowództwa W ojska Polskiego oraz Dowództwa Obrony Warsza
wy omawiającymi sytuację na froncie walki o stolicę. Interesującą ilustracją tamtych
wydarzeń są fragmenty pamiętników nadesłanych na wspomniany konkurs oraz utwo
rów poetyckich, ja k np. Jana Janiczka ps. „Świadek” - Ulica Opaczewska, czy Ratusz,
Jana Lechonia fragment - Pieśni o Starzyńskim czy też Nasza pieśń codzienna sygno
wana cyfram i T.N. U zupełnieniem całości są też fragm enty kom unikatów radiowych
polskich i obcych. Na drugiej stronie okładki znajduje się krótkie wyjaśnienie mówią
ce o treści i założeniach wydawnictwa: „Ten, kto przeżył wrzesień 1939 r. w W arsza
wie - nie zapomni tych dni z pewnością nigdy. (...) Obok równocześnie ukazujących
się w druku «Pamiętników z oblężenia Warszawy» - plonu konkursu ogłoszonego
przez «Biuletyn Informacyjny» i KOPR, wydajemy «Kronikę dni wrześniowych»(...)”.
Opracowanie znaczone w stopce stylizowanym sygnetem wydawniczym TWZW,
czyli Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych, z wizerunkiem orła kończył
znamienny akapit odautorski: „Minęło trzy lata, a każdy rok był jeszcze cięższy niż
tamte trzy tygodnie. Warszawa zrujnowana, wynędzniała, głodzona przez barbarzyń
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skiego najeźdźcę, trzebiona w swoich najwartościowszych ludziach, kpi sobie ze
wszelkich zarządzeń niemieckich, na obejście jednego zakazu ma kilkadziesiąt sposo
bów, codzień uboższa o kilku ludzi nie traci nigdy pogodnego humoru. W zaciętą
nienawiścią ziejącą gębę śmieje się beztrosko, bo nikt jej nie potrafi odebrać wiary
w Wielki Dzień, który się zbliża...
Warszawa padła w 1939, ale się nie poddała i nigdy nie podda...” .
I tak rzeczywiście było. Nie bez powodu generalny gubernator Hans Frank 14
grudnia 1943 roku na spotkaniu z wyższymi oficerami W ehrmachtu powiedział te oto
słowa: „Mamy w tym kraju jeden punkt, z którego pochodzi wszystko zło. To W ar
szawa! Gdybyśmy nie mieli W arszawy w Generalnym Gubernatorstwie, nie mieliby
śmy czterech piątych trudności, z którymi musimy walczyć. W arszawa jest i pozosta
nie ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się niepokój w tym kraju”.
Oryginalne rękopisy i maszynopisy pamiętników przysłanych na konkurs zaginęły
w następnych tragicznych dniach dziejów W arszawy lat II wojny światowej. Do na
szych dni pozostał ich ślad tylko w tekstach obu wspomnianych wydawnictw, ślad
dramatyczny i prawdziwy. Autorka obu wydawnictw Halszka Buczyńska, aresztowana
przez gestapo w dniu 21 kwietnia 1943 roku, aż do końca wojny przebywała w nie
mieckich więzieniach. Po wojnie prawie do swej śmierci pracowała przez lata całe
jako dziennikarka prasy warszawskiej, a szczególnie w redakcji „Ż y d a W arszawy”.
W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej i bohaterskich zmagań ludu W arsza
wy z niemieckim najeźdźcą warto chyba przypomnieć wielkie, jak na owe czasy, do
konanie dokumentacyjno-edytorskie, jakim było przygotowanie, wydrukowanie i kol
portaż pamiętników z dni oblężenia stolicy.
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