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Pamiętamy o bohaterskim Prezydencie Warszawy 

- Stefanie Starzyńskim 

 

W poniedziałek 8 września redakcja „Małego Redaktora” pod opieką pani 

Barbary Zaremby i pani Anny Czyżewskiej udała się na grób Stefana Sta-

rzyńskiego znajdujący się na Cmen-

tarzu Powązkowskim.  

Z okazji  75 rocznicy mianowania 

przez gen. Waleriana Czumę Prezy-

denta Miasta Stołecznego Warszawy 

Stefana Starzyńskiego na Komisarza 

Cywilnego przy Dowództwie 

Obrony Warszawy odbyły się tam 

uroczystości przy jego symbolicz-

nym grobie. 

Na uroczystość przybyli również 

uczniowie ze szkoły podstawowej 

i gimnazjum, których patronem jest 

Stefan Starzyński oraz przedstawi-

ciele władz Warszawy, Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy i harcerze. 

Po oficjalnych powitaniach i krótkim przemówieniu Prezesa Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy, pani Beaty Michalec, odczytano życiorys zasłużo-

nego dla miasta prezydenta, który 31 lipca 1934 został mianowany komi-

sarycznym prezydentem Warszawy. 

Pięć lat później, 25 września 1939 mówił do warszawiaków przez radio:  

- Chciałem, żeby Warszawa była wielka, byłem przekonany, że nią będzie. 

Moi współpracownicy i ja szkicowaliśmy plany wielkiej Warszawy i War-

szawa jest wielka! Została nią prędzej niż myśleliśmy. Nie 50 lat, nie 100, 

ale dziś, kiedy do was mówię. Widzę ją przez okno w całej jej wielkości 

i chwale. Otoczoną chmurami dymów, czerwona od ognia pożarów, wspa-

niała, nie do opisania – Warszawa walcząca! 

 27 września 1939 o 10.00 rano zaczęły się pertraktacje kapitulacyjne 

z Niemcami. W grupie polskiej znalazł się major Stefan Starzyński. - 

Proponowano mu ucieczkę z miasta, radzono, żeby nie narażał się na 
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zemstę Hitlera po zajęciu stolicy, ale odpowiedział: 

”Ja nie mogę opuścić warszawiaków. Byłem z nimi i z nimi zostanę”. Jako 

pierwszy znalazł się na liście zakładników. 

27 października 1939, w ratuszu Niemcy aresztowali Stefana Starzyń-

skiego. Nie wiadomo, kiedy i gdzie został stracony. Instytut Pamięci Na-

rodowej próbuje ustalić szczegóły.  

Następnie poszczególne delegacje składały wieńce na grobie. W tle roz-

brzmiewały dźwięki trąbek i bębnów. Wojskową asystę honorową zapew-

niło Dowództwo Garnizonu Warszawa i 10 Warszawski Pułk  Samocho-

dowy. 

To była wzruszająca  uroczystość. Czuliśmy się dumni, że spełniliśmy 

nasz patriotyczny obowiązek, bo tylko nasza pamięć sprawia, że o pol-

skich bohaterach pamiętają kolejne pokolenia. 

Relacjonował  

Michał Kopyt, klasa 5b 

 



Nr 5 ( 124 )                                      23-09-2014 

 



Nr 5 ( 124 )                                      23-09-2014 

 



Nr 5 ( 124 )                                      23-09-2014 

 



Nr 5 ( 131 )                                      23-09-2015 

Szkoła  

Varsavianistyczna 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dnia ósmego września redakcja szkolnej gazetki pod opieką pani Barbary 

Zaremby i pani Anny Czyżewskiej wybrała się na Powązki na uroczyste 

spotkanie przy symbolicznym grobie prezydenta Warszawy, Stefana 

Starzyńskiego. Bez większych przygód dojechaliśmy autobusem 

i tramwajami na miejsce. Przy grobie byli już przedstawiciele obecnego 

prezydenta Warszawy, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 

Warszawy, między innymi Prezes Zarządu Głównego, Pani Beata 

Michalec, Prezes Honorowy TPW Pani Maria Marzena Grochowska, z-ca 

Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st Warszawy, Pani Małgorzata 

Naimska, harcerze i uczniowie szkół biorących udział w programie 

„Szkoła Varsavianistyczna”, poczty sztandarowe. Uroczystość odbyła się 

z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego. Po uroczystym powitaniu 

gości przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy głos zabrała Pani 

Wiesława Dłubak, warszawski przewodnik, która opowiedziała 

o działalności Stefana Starzyńskiego. Był on od 31 lipca 1934 

komisarycznym prezydentem Warszawy. Bardzo zabiegał o rozwój 

miasta.  
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Michał Kopyt, klasa 6b 

Kiedy wybuchła II wojna światowa, proponowano mu ucieczkę, by nie 

narażał życia. Choć mógł uciec i ratować swoje życie, został w stolicy aż 

do końca. Niemcy aresztowali go 27 października 1939 roku. Nie 

wiadomo, dokąd go wywieźli, gdzie zginął i gdzie znajduje się jego 

mogiła. Swoją patriotyczną postawą zasłużył na naszą pamięć. 

Przewodniczka zwróciła się do nas, najmłodszych uczestników 

uroczystości byśmy byli dobrymi, zaangażowanymi uczniami 

pielęgnującymi tradycje.  

Na koniec poszczególne delegacje przy dźwiękach werbli składały 

kwiaty na grobie. Po uroczystości wróciliśmy do szkoły dumni, że 

mogliśmy uczcić wspaniałego i walecznego prezydenta Warszawy Stefana 

Starzyńskiego. 
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Szkoła  

Varsavianistyczna 

 
 

 

 

 

8 września 2016 r., 

po zakończeniu lek-

cji, niecierpliwie 

czekałam z koleżan-

kami na przybycie 

Pani Barbary Za-

remby. O 15:00 

udaliśmy się komu-

nikacją miejską na 

Cmentarz Powąz-

kowski, by jak co 

roku wziąć udział w 

uroczystości patrio-

tycznej przy symbo-

licznym grobie bohaterskiego Prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego.  

Kim był Stefan Starzyński? 

Urodził się ponad 100 lat temu – 19 sierpnia 1893 roku w Warszawie. Ukoń-

czył ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Działał w Związku Młodzieży 

Postępowo-Niepodległościowej i należał do Związku Strzeleckiego. Po wybu-

chu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, potem walczył w Woj-

sku Polskim. Po powrocie do Warszawy w roku 1924 rozpoczął działalność w 

administracji gospodarczej państwa.  

Pamiętamy go jako bohaterskiego Prezydenta m. st. Warszawy. Został miano-

wany na to stanowisko 2 sierpnia 1934 r. Wprowadził demokratyczny samo-

rząd stolicy i opracował 4-letni plan rozwoju gospodarczego miasta na lata 

1938-1942. Jego zamierzenia zostały pokrzyżowane przez wybuch II wojny 

światowej. Mimo rozkazów ewakuacji Stefan Starzyński nie opuścił Stolicy. 

Mobilizował ludność Warszawy do walki i prac pomocniczych. Podtrzymywał 

ducha oporu patriotycznymi przemówieniami radiowymi. Po kapitulacji skupił 

się na tworzeniu struktur administracji podziemnej.  Został aresztowany przez 
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Niemców 27 października 1939 r., a potem rozstrzelany prawdopodobnie po-

między 21-23 grudnia 1939 r. Grób na Cmentarzu Powązkowskim jest grobem 

symbolicznym. 

Jako przedstawiciele naszej szkoły wzięliśmy udział w apelu pamięci or-

ganizowanym od czterdziestu pięciu lat w rocznicę mianowania Prezydenta 

Starzyńskiego na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy.  

Wysłuchaliśmy przemówienia Pani Beaty Michalec, Prezesa Towarzy-

stwa Przyjaciół Warszawy. W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy kwiaty na 

grobie złożyli – Pan Leszek Napiontek, Naczelnik Wydziału Dziedzictwa i 

Współpracy Zagranicznej w Biurze Kultury m.st. Warszawy oraz Pani Zofia 

Karasiewicz, Naczelnik w Wydziale Reprezentacji Miasta przy Gabinecie Pre-

zydenta m.st. Warszawy. Cześć Prezydentowi Starzyńskiemu oddały poczty 

sztandarowe ośmiu szkół i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Całej uroczy-

stości towarzyszyła wojskowa asysta honorowa, żołnierze z 10. Warszaw-

skiego Pułku Samochodowego im. Majora Stefana Starzyńskiego. My również 

jako przedstawiciele „Małego Redaktora” w imieniu naszej szkoły złożyliśmy 

kwiaty i zapaliliśmy znicze.  

 

 
 

Weronika Mączyńska, klasa 5a 
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Przy grobie Stefana Starzyńskiego 
 

    Dnia 9 września redakcja 

szkolnej gazetki pod opieką 

pani Barbary Zaremby 

i pani Anny Czyżewskiej 

wybrała się na symboliczny 

grób prezydenta Warszawy 

Stefana Starzyńskiego. 

W tym roku uroczystość 

była szczególnie doniosła, 

ponieważ przypadała 80. 

rocznica mianowania 

Prezydenta m.st. Warszawy 

Stefana Starzyńskiego na 

Komisarza Cywilnego 

przez Dowódcę Obrony 

Warszawy, generała 

Waleriana Czumę.  

Zgromadzeni oddali hołd 

bohaterskiemu 

Prezydentowi Warszawy. 

Wśród przybyłych byli 

przedstawiciele obecnego 

prezydenta Warszawy, 

Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Muzeum 

Historycznego m.st. 

Warszawy, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, harcerze 

i uczniowie warszawskich szkół. Po przemówieniach poświęconych pamięci 

Prezydenta odbyło się uroczyste złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, a wokół 

grobu wartę pełnili przedstawiciele Straży Miejskiej oraz poczty sztandarowe 

warszawskich szkół. Wśród nich byli również przedstawiciele naszej redakcji 

z wiązanką biało-czerwonych kwiatów. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie 

pamiątkowe zdjęcie.  

Stefan Starzyński był od 31 lipca 1934 komisarycznym prezydentem Warszawy. 

Przed II wojną światową zasłużył się dla rozwoju miasta. Kreślił plany „Wielkiej 

Warszawy”. Kiedy wybuchła II wojna światowa, nie skorzystał z propozycji 

opuszczenia miasta, organizując obronę stolicy. Niemcy aresztowali go 27 

października 1939 roku. Nie wiadomo dokąd go wywieźli i gdzie znajduje się jego 

mogiła.  Swoją patriotyczną postawą zasłużył na naszą pamięć. 

 

        Redakcja 
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Dnia 14 listopada redakcja „Małego Redaktora” pod opieką pani Barbary 

Zaremby i pani Anny Czyżewskiej wybrała się do Grobu Nieznanego Żoł-

nierza z okazji setnej rocznicy jego powstania. Oprócz nas przybyło tam 

jeszcze wielu innych przedstawicieli warszawskich szkół i Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy.  

Na początku odbyła się uroczysta zmiana warty, którą w skupieniu ogląda-

liśmy. Następnie słowa powitania skierowały do nas panie z TPW, a póź-

niej emerytowany żołnierz  opowiedział historię grobu. 

Grób Nieznanego Żołnierza – to grób-pomnik położony na placu mar-

szałka Józefa Piłsud-

skiego. Ideą warszaw-

skiego Grobu Niezna-

nego Żołnierza jest od-

danie hołdu wszystkim, 

którzy poświęcili życie 

za ojczyznę.  

Pomysł oddania hołdu 

poległym w walkach 

nieznanym żołnierzom 

narodził się  po I woj-

nie światowej we Fran-

cji. Pierwszy na świecie 

Grób Nieznanego Żoł-

nierza powstał w Pary-

żu w 1920 roku. Upa-

miętnia on 1,5 mln żoł-

nierzy poległych w la-

tach 1914-1918. Rów-

nież w Wielkiej Bryta-

nii utworzono takie 

miejsce. W Polsce już 

od roku 1921r.  myśla-

no o tym, by upamięt-

nić w podobny sposób, poległych w walkach żołnierzy.  Grób Nieznanego 

Żołnierza w Warszawie powstał jednak ostatecznie w 1925 r. pod kolum-

nadą Pałacu Saskiego. 2 listopada tego roku do grobu złożono zwłoki bez-
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Michał Kopyt, klasa 5b 

imiennego żołnierza, sprowadzone podczas specjalnej ceremonii z Lwowa. 

Pod koniec II wojny światowej grób uległ poważnemu uszkodzeniu, ale 

wkrótce został odbudowany i ponownie odsłonięty w 1946r. 

Znajdują się w nim tablice przedstawiające miejsca i daty bitew ważnych 

w historii Polski od 972 r. do 1945  r. oraz 4 duże kotły z ziemią z pobo-

jowisk II wojny światowej.  

Na umieszczonej tam tablicy widnieje napis: 

 „TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ” 

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza płonie wieczny znicz i służbę pełni 

warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a w 

święta państwowe odbywa się jej uroczysta zmiana z udziałem najwyż-

szych władz państwa. Znaczenie tego pomnika podkreśla wprowadzony w 

protokole dyplomatycznym obowiązek odwiedzenia go przez delegacje 

zagraniczne składające wizyty w Polsce. 

                       

Na koniec  w ustalonym porządku wyznaczone delegacje z każdej szkoły 

złożyły wieńce i kwiaty. W tle słychać było muzykę graną przez wojskową 

orkiestrę. 

Uroczystość była bardzo wzruszająca i patriotyczna. Myślę, że wszystkim 

ogromnie się podobała. Warto brać udział w takich wydarzeniach, bo 

dzięki nim poznajemy swoją historię i uczymy się jak pielęgnować pamięć 

o poprzednich pokoleniach.  
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Dnia 17 listopada 2015 r. 

redakcja szkolnej gazetki pod 

opieką pani Barbary Zaremby 

i pani Anny Czyżewskiej wy-

brała się do Grobu Nieznanego 

Żołnierza na uroczystą zmianę 

warty. Ze szkoły wyjechaliśmy 

o godzinie 10.00. Uroczystość 

rozpoczęła się o 11.00.  

Przy dźwięku trąbek i bęb-

nów żołnierze przemaszerowali 

przez plac Piłsudskiego wzdłuż szpaleru uczniów reprezentujących warszaw-

skie szkoły. Wszyscy zgromadzeni oddali cześć Nieznanemu Żołnierzowi.  

Po uroczystej zmianie warty wysłuchaliśmy krótkiej historii grobu - po-

mnika. Dowiedzieliśmy się, iż jest jedyną ocalałą częścią pałacu Saskiego 

wysadzonego przez Niemców po Powstaniu Warszawskim. Poznaliśmy 

również historię, jak wybrano żołnierza, który do dziś spoczywa w tym 

miejscu. Był to chłopiec walczący w szeregach Orląt Lwowskich, który brał 

udział w obronie Lwowa po zakończeniu I wojny światowej. Jego ciało 

przeniesiono z cmentarza Orląt Lwowskich do Warszawy.  

Grób Nieznanego Żołnierza to miejsce upamiętniające wszystkich bohate-

rów poległych w obronie ojczyzny. Na tablicy widnieje napis: „TU LEŻY 

ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ” 

Znajdują się w nim również tablice przedstawiające miejsca i daty bitew 

ważnych w historii Polski od 972 r. do 1945  r. oraz 4 duże urny z ziemią z 

pobojowisk II wojny światowej. To bardzo ważne w stolicy miejsce. Płonie tu 

wieczny znicz, a służbę pełni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego 

Wojska Polskiego. W święta państwowe odbywa się jej uroczysta zmiana 

z udziałem najwyższych władz państwa. Miejsce to odwiedzają również 

delegacje zagraniczne przybyłe do Polski. 

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wieńców na płycie pomnika. 

Przy dźwiękach werbli dokonały tego kolejno szkolne delegacje, które w sku-

pieniu i z powagą składały kwiaty. 

Na koniec wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. Do szkoły wróciliśmy 

zadowoleni z wyjścia. Po raz kolejny mogliśmy poczuć się ważnymi, bo 

wzięliśmy udział w takiej poważnej państwowej uroczystości. 
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Wycieczka na grób Stanisława Lorentza 
 

Dnia 12 marca 2016 roku 

redakcja szkolnej gazetki 

pod opieką pani Barbary 

Zaremby z mężem i pani 

Anny Czyżewskiej wybrała 

się na cmentarz ewangelic-

ko-augsburski, aby uczest-

niczyć w obchodach 25. 

rocznicy śmierci Stanisława 

Lorentza. Przed szkołą ze-

braliśmy się o godzinie 

9.00. Po prawie godzinie 

jazdy autobusem, metrem i tramwajem byliśmy na miejscu.  

Przed uroczystościami zwiedzaliśmy ten bardzo stary cmentarz protestancki. 

Pani Małgorzata, która oprowadzała nas po cmentarzu, pokazała nam najcie-

kawsze, najstarsze i najważniejsze groby. Wśród nich znalazły się między in-

nymi groby Jana Fryderyka Wilhelma Malcza (jednego z najwybitniejszych 

polskich lekarzy XIX wieku), Samuela Lindego (autora pierwszego słownika 

języka polskiego) oraz kaplica Halpertów (jeden z najbardziej rozpoznawal-

nych budynków na cmentarzu). 

O godzinie 11.00 przy grobie Stanisława Lorentza rozpoczęły się uroczystości. 

Poczty sztandarowe ustawiły się wokół nagrobka, a przedstawiciele Towarzy-

stwa Przyjaciół Warszawy przybliżyli nam postać Stanisława Lorentza. Dla 

wielu z nich był on bliskim znajomym lub przyjacielem. Mówili o wielkich za-

sługach tego wybitnego historyka sztuki, muzeologa, profesora Uniwersytetu 

Warszawskiego i dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Dowiedzieli-

śmy się, że przewodził odbudowie Zamku Królewskiego oraz że w czasie  

wojny światowej i podczas okupacji niemieckiej zasłużył się w akcji ratowania 

dóbr kultury polskiej i najcenniejszych zabytków znajdujących się w Warsza-

wie.  

Po przemówieniach burmistrza gminy Targówek i pani Aliny Kowalczykowej 

nastąpiło złożenie wieńców. Po nim wróciliśmy do szkoły. Dotarliśmy do niej 

o godzinie 12.30. Wycieczka bardzo mi się podobała i pozwoliła mi dowie-

dzieć się wiele nowych rzeczy o historii mojej ojczyzny- Polski. 
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Szkoła  

Varsavianistyczna 

 

 
 

 
 

 

Wycieczka na grób Stanisława Lorentza 
 

Dnia 12 marca 2016 roku 

redakcja szkolnej gazetki 

pod opieką pani Barbary 

Zaremby z mężem i pani 

Anny Czyżewskiej wybrała 

się na cmentarz ewangelic-

ko-augsburski, aby uczest-

niczyć w obchodach 25. 

rocznicy śmierci Stanisława 

Lorentza. Przed szkołą ze-

braliśmy się o godzinie 

9.00. Po prawie godzinie 

jazdy autobusem, metrem i tramwajem byliśmy na miejscu.  

Przed uroczystościami zwiedzaliśmy ten bardzo stary cmentarz protestancki. 

Pani Małgorzata, która oprowadzała nas po cmentarzu, pokazała nam najcie-

kawsze, najstarsze i najważniejsze groby. Wśród nich znalazły się między in-

nymi groby Jana Fryderyka Wilhelma Malcza (jednego z najwybitniejszych 

polskich lekarzy XIX wieku), Samuela Lindego (autora pierwszego słownika 

języka polskiego) oraz kaplica Halpertów (jeden z najbardziej rozpoznawal-

nych budynków na cmentarzu). 

O godzinie 11.00 przy grobie Stanisława Lorentza rozpoczęły się uroczystości. 

Poczty sztandarowe ustawiły się wokół nagrobka, a przedstawiciele Towarzy-

stwa Przyjaciół Warszawy przybliżyli nam postać Stanisława Lorentza. Dla 

wielu z nich był on bliskim znajomym lub przyjacielem. Mówili o wielkich za-

sługach tego wybitnego historyka sztuki, muzeologa, profesora Uniwersytetu 

Warszawskiego i dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Dowiedzieli-

śmy się, że przewodził odbudowie Zamku Królewskiego oraz że w czasie  

wojny światowej i podczas okupacji niemieckiej zasłużył się w akcji ratowania 

dóbr kultury polskiej i najcenniejszych zabytków znajdujących się w Warsza-

wie.  
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Michał Kopyt, klasa 6b 

Po przemówieniach burmistrza gminy Targówek i pani Aliny Kowalczykowej 

nastąpiło złożenie wieńców. Po nim wróciliśmy do szkoły. Dotarliśmy do niej 

o godzinie 12.30. Wycieczka bardzo mi się podobała i pozwoliła mi dowie-

dzieć się wiele nowych rzeczy o historii mojej ojczyzny- Polski. 
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  Rocznica zamachu na Kutschere 
 

1 lutego bieżącego roku nasza redakcja wybrała się na uroczystość 

z okazji 73. rocznicy zamachu (1 lutego 1944 r.) na Franza Kutscherę, do-

wódcę SS i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa 

podczas okupacji niemieckiej w Polsce, zbrodniarza nazistowskiego, zwa-

nego „katem Warszawy”. Uczestnicy spotkania zgromadzili w Alejach 

Ujazdowskich przy kamieniu upamiętniającym miejsce dokonania zama-

chu i wysłuchali listów od Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, pani premier 

Beaty Szydło, pani Hanny Gronkiewicz Waltz, prezydenta Warszawy, któ-

re były poświęcone temu wydarzeniu. Głos zabrali również przedstawicie-

le Instytutu Pamięci Narodowej, Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zo-

stały również wyczytane imiona i nazwiska uczestników zamachu.  Na za-

kończenie przy dźwiękach werbli odbyło się uroczyste złożenie wiązanek 

i wieńców. Wśród przedstawicieli składających kwiaty znalazła się rów-

nież nasza reakcja.  

Następnie udaliśmy się pod Szpital Praski, który przyjął dwóch ciężko 

rannych uczestników zamachu. Na ścianie szpitala znajduje się tablica po-

święcona lekarzom i pielęgniarkom z tego szpitala, którzy z narażeniem 

życia próbowali im pomóc. Uroczystość zakończyła się przy tablicy pa-

miątkowej się na moście Śląsko-Dąbrowskim, skąd dwaj inni uczestnicy 

akcji, którzy zawieźli swoich rannych kolegów do Szpitala Praskiego sko-

czyli do Wisły otoczeni przez Niemców. Uczestnicy uroczystości zrzucili 

w tym miejscu kwiaty do Wisły.  
 

 

Kalina 

Paradowska,  

klasa 6c 

, 
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