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Warszawa i dwie wojny…

Warsaw and two wars...

Wybuch pierwszej wojny światowej (1914) rozbudził

The outbreak of the First World War (1914) awakened

w mieszkańcach Warszawy nadzieję na ziszczenie się

hope in the inhabitants of Warsaw for the fulfilment of the

marzeń ich przodków o odrodzeniu Polski. Zaborcze

dreams of their ancestors about the rebirth of Poland. The

władze rosyjskie radykalnie zmieniły swoją politykę

invading Russian authorities radically changed their policy

wobec Polaków w nadziei na pozyskanie ich sympatii.

towards Poles in the hope of gaining their sympathy.

Rzeczywistość przyniosła rozczarowanie. Rosyjskie

The reality brought disappointment. The concessions

ustępstwa nie zadowoliły warszawiaków. Ponadto

by the Russians did not satisfy the citizens of Warsaw.

opuszczające Warszawę wojska rosyjskie zdążyły znisz-

Moreover, Russian troops leaving Warsaw managed to

czyć wszystkie mosty na Wiśle oraz wiele fabryk i zakła-

destroy all bridges on the Vistula and many factories and

dów przemysłowych.

industrial plants.

Od 6 sierpnia 1915 do 11 listopada 1918 r. Warszawa

From August 6, 1915 to November 11, 1918. Warsaw

znajdowała się pod okupacją niemiecką. Okres ten

was under German occupation. This period brought about

przyniósł pogorszenie sytuacji ekonomicznej wielu

the deterioration of the economic situation of many Warsaw

warszawiaków, rabunkową politykę okupanta, regla-

residents, robberies performed by the occupying forces,

mentację żywności oraz migrację wielu wykwalifiko-

the rationing of food and the migration of many qualified

wanych pracowników i robotników z miasta. W tych

workers and workers from the city. In these difficult

trudnych warunkach niosły pomoc warszawiakom or-

conditions, charities and self-help organizations, such as the

ganizacje dobroczynne i samopomocowe, jak np. Ko-

Civic Committee, helped the residents of Warsaw.

mitet Obywatelski.

With time, the German authorities decided to make

Z czasem władze niemieckie zdecydowały się na więcej

more gestures towards the Polish society. In 1916,

gestów wobec społeczeństwa polskiego. W 1916 r. ze-

they allowed the organization of the celebrations of the

zwoliły na organizację obchodów 125. rocznicy uchwa-

125th anniversary of the adoption of the Constitution

lenia Konstytucji 3 maja, a 5 listopada 1916 r. ogłosiły

on May 3, and on November 5, 1916, they announced

proklamację zawierającą obietnicę powstania Króle-

a proclamation containing the promise of the creation

stwa Polskiego. Za wydarzenia ważne dla miasta należy

of the Kingdom of Poland. Two decisions should also be
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też uznać dwie decyzje — o przyłączeniu do Warsza-

considered important events for the city — the decision to

wy wielu z jej przedmieść, które od kwietnia 1916 r.

join Warsaw with many of its suburbs, which from April

stworzyły wraz z nią tzw. Wielką Warszawę, jak również

1916 created with it the so-called Great Warsaw, as well

o powołaniu namiastki polskiej władzy w postaci mia-

as the appointment of a substitute for Polish power in the

nowanej przez okupantów Rady Regencyjnej.

form of the Regency Council appointed by the occupants.

Dzień 11 listopada 1918 r. oznaczał dla Warszawy

11 November 1918 marked a new beginning for Warsaw.

nowy początek. Na powrót stawała się stolicą niepod-

It became the capital of the independent Republic of

ległej Rzeczypospolitej — Józef Piłsudski obejmował

Poland again — Józef Piłsudski took over the supreme

naczelne dowództwo nad wojskiem polskim, kształ-

command of the Polish army, the composition of Jędrzej

tował się powoli skład osobowy rządu Jędrzeja Mo-

Moraczewski’s government was slowly forming, and more

raczewskiego, stopniowo powstawały kolejne siedziby

and more seats of the most important state offices were

najważniejszych urzędów państwowych.

gradually established.

W dwudziestoleciu międzywojennym Warszawa była

In the interwar period Warsaw witnessed many important

świadkiem wielu istotnych wydarzeń historycznych

historical events — the first President of independent

— w budynku Zachęty został zamordowany pierw-

Poland Gabriel Narutowicz was murdered in the Zachęta

szy prezydent niepodległej Polski Gabriel Narutowicz

building (16 December 1922), and the May Coup also

(16 grudnia 1922), tutaj doszło też do przewrotu ma-

took place there (12—15 May 1926).

jowego (12—15 maja 1926).

In the interwar period, the town was inhabited mainly by

W okresie międzywojennym miasto zamieszkiwała

Polish and Jewish people, while the percentage of other

głównie ludność polska i żydowska, odsetek innych

nationalities was small. In social terms, the inhabitants of

grup narodowościowych był niewielki. Pod względem

Warsaw were very diverse.

społecznym warszawiacy byli bardzo zróżnicowani.

Stefan Starzyński, after assuming the post of a forced

Stefan Starzyński, po przyjęciu funkcji komisarycz-

president of Warsaw, drew up ambitious plans for the

nego prezydenta Warszawy, nakreślił ambitne plany

reconstruction of the city and the improvement of its

przebudowy miasta oraz poprawy jego estetyki. Wiele

aesthetics. Many of them remained, unfortunately, only

z nich pozostało, niestety, tylko na papierze, ponieważ

on paper, because on September 1, 1939 peacetime was

1 września 1939 r. skończył się czas pokoju.

over.
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Dla Polski i jej stolicy rozpoczynała się wojna. Dru-

The war began for Poland and its capital. The Second

ga wojna światowa. Ta, w przeciwieństwie do wielkiej

World War. Unlike the Great War, this war did not offer

wojny, nie ofiarowywała, lecz odbierała Polakom nie-

Poland independence but instead took it away.

podległość.

Since the beginning of the war, Warsaw had been the

Od początku wojny Warszawa stała się celem ataków

target of German aviation attacks. From September 1 to

niemieckiego lotnictwa. Od 1 do 6 września obronę

September 6, Warsaw was defended by the Pursuit Brigade,

Warszawy prowadziła Brygada Pościgowa, podod-

subdivisions of the Anti-aircraft Defense Center of Warsaw

działy Ośrodka Obrony Przeciwlotniczej Warszawy

and the residents of the city. On September 3, General

i mieszkańcy miasta. 3 września dowódcą obrony mia-

Walerian Czuma became the commander of the defense

sta został gen. Walerian Czuma, który trzy dni później

of the city, who three days later entrusted the president of

powierzył prezydentowi stolicy Stefanowi Starzyńskie-

the capital, Stefan Starzyński, with the function of Civil

mu funkcję Komisarza Cywilnego Obrony Warszawy.

Commissioner for the Defense of Warsaw.

W dniu 8 września gen. Edward Rydz-Śmigły utworzył

On September 8th, General Edward Rydz-Śmigły created

Armię „Warszawa”, na czele której stanął gen. Juliusz

the “Warsaw” Army, headed by General Juliusz Rómmel.

Rómmel. Tego samego dnia skierował do niego list

On the same day he sent him a letter with a call to

z wezwaniem do obrony Warszawy „jak długo starczy

defend Warsaw “as long as there was enough food and

amunicji i żywności”.

ammunition”.

Niemiecki atak na Warszawę rozpoczął się 8 września

The German attack on Warsaw began on September 8,

1939 r., od strony Ochoty i Woli, ulicami Grójecką

1939, from the side of Ochota and Wola, through Grójecka

i Wolską. Jednakże wobec skuteczności polskiej obro-

and Wolska Streets. However, due to the effectiveness of

ny wkrótce się załamał. Niemcy ponieśli duże straty.

the Polish defense, the attack broke down. The Germans

Dnia 11 września Naczelny Wódz gen. Edward Rydz-

suffered great losses. On September 11th the Commander-

-Śmigły wydał rozkaz bezwzględnej obrony Warszawy.

-in-Chief General Edward Rydz-Śmigły gave the order

W dniach 13–15 września siły niemieckie okrążyły

of absolute defense of Warsaw. On September 13–15,

stolicę Polski.

German forces surrounded the capital of Poland.

Po agresji ZSRR na Polskę (17 września 1939), przeby-

After the Soviet invasion of Poland (17 September 1939),

wający w okolicach Warszawy Adolf Hitler wydał roz-

Adolf Hitler, who was staying in the vicinity of Warsaw,
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kaz ostrzału artyleryjskiego Warszawy. Chciał zmusić

gave the order of artillery fire on Warsaw. He wanted to

obrońców miasta do kapitulacji. Gdy to nie nastąpiło,

force the city’s defenders to surrender. When this did not

rozpoczęła się eskalacja działań zbrojnych wymierzo-

happen, the escalation of military actions against the civilian

nych przeciw ludności cywilnej Warszawy. Siły nie-

population of Warsaw began. German forces, day and night,

mieckie dniem i nocą prowadziły ostrzał stolicy przy

were firing at the city with the help of heavy artillery and

pomocy ciężkiej artylerii i lotnictwa. Szczególnie cięż-

air force. Particularly heavy bombardments took place on

kie bombardowania nastąpiły 17 i 23 września. Przy-

17 and 23 September. Preparations for the general assault

gotowania do generalnego szturmu na miasto strona

on the city started on September 25th (artillery fire, carpet

niemiecka rozpoczęła 25 września (ostrzał artyleryjski,

bombing by the Luftwaffe). The assault on Warsaw began

dywanowy atak Luftwaffe). Szturm na Warszawę za-

a day later. It proved to be ineffective. The defense of the

czął się dzień później. Okazał się nieskuteczny. Miasto

city continued. The decision to surrender was made by the

broniło się nadal. Decyzja o kapitulacji została pod-

Warsaw Defence Command because of the deteriorating

jęta przez Dowództwo Obrony Warszawy z powodu

situation of the city and its inhabitants (lack of water, food,

pogarszającej się sytuacji miasta i jego mieszkańców

means to continue fighting).

(brak wody, żywności, środków do walki).

On September 28, 1939, the fighting parties signed the

28 września 1939 r. walczące strony podpisały honoro-

honorary act of the capitulation of the city. German

wy akt kapitulacji miasta. Do Warszawy wkraczały siły

forces entered Warsaw. The occupation began, and with

niemieckie. Rozpoczynała się okupacja, a z nią nowy

it a new order, a policy of terror and everyday life under

porządek, polityka terroru i okupacyjna codzienność.

the occupant.

WARSAW AND THE GREAT WAR (1914–1918)

Prowizoryczna kuchnia uliczna na warszawskiej ulicy
(A makeshift kitchen on a Warsaw street), b.d., 72/201/10/112
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Wojna niemiecko-rosyjska
wypowiedziana (German-Russian
war declared), 1914, „Kurier
Warszawski” z 2 sierpnia 1914 r., nr 2,
72/201/10/111

WARSAW AND THE GREAT WAR (1914–1918)

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Warszawsko-Wiedeńskim w Warszawie (Welcoming Józef Piłsudski at the
Warsaw-Vienna Railway Station in Warsaw), 12 listopada 1916,
72/201/10/123

W sprawie własności tych, którzy
wyjechali do Rosji
(On the ownership of those who went
to Russia), 1915, 72/201/10/111
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Artykuł prasowy o konsumpcji
pawiego mięsa (Press article on the
consumption of peacock meat), b.d.,
72/201/10/111

Kartki żywnościowe (Ration cards), 1916,
72/201/10/112

WARSAW AND THE GREAT WAR (1914–1918)

WARSZAWA I WIELKA WOJNA (1914–1918)

Uroczystości patriotyczne na Rynku Starego Miasta w Warszawie
(The patriotic celebration on the Old Town Square in Warsaw), 1916,
72/1630/1827

Ceny żywności w czasie wojny
(Food prices in time of War), 1915,
72/201/10/111

Warszawa — widok z lotu ptaka (Aerial view of Warsaw), 1916,
72/2230/5
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WARSAW AND THE GREAT WAR (1914–1918)

Pocztówka satyryczna
„Niemcy opuszczają
Warszawę 1918 r.”
(A satirical postcard
„Germans leave
Warsaw 1918”),
72/201/10/116

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego
(Proclamation Regency Council to the Polish
Nation), 1918, „Kurier Warszawski. Dodatek
Nadzwyczajny” z 7 października 1918 r.,
72/201/10/125
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Akt proklamacji Królestwa Polskiego przez
cesarza niemieckiego Wilhelma II i cesarza
austriackiego Franciszka Józefa (Act of the
proclamation of the Kingdom of Poland by the
German emperor Wilhelm II and the Austrian
emperor Franz Josef), 1916, „Kurier Warszawski”
z 6 listopada 1916 r., nr 308, 72/201/10/113

THE CAPITAL BACK!

NA POWRÓT STOLICA!

Rozbiórka cerkwi Aleksandra Newskiego w Warszawie (Demolition of the
Alexander Nevsky Cathedral in Warsaw, belonging to the Eastern Orthodox Church),
1924–1926, 72/1630/2017
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NA POWRÓT STOLICA!

Pierwszy rząd niepodległej Polski, z Jędrzejem Moraczewskim
jako premierem, powołany 18 listopada 1918 r. (The first
government of independent Poland, with Jędrzej Moraczewski
as prime minister, appointed on November 18, 1918), 1918,
72/201/10/123
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Pogrzeb prezydenta
Gabriela Narutowicza
(Funeral of President
Gabriel Narutowicz,
December 19, 1922),
19 grudnia 1922,
72/1630/2016

THE CAPITAL BACK!

THE CAPITAL BACK!

NA POWRÓT STOLICA!

Most Kierbedzia podczas przewrotu majowego
(Kierbedz Bridge during the May military coup), maj 1926,
72/1635/500

Konstytucja marcowa (The March
Constitution of March 17, 1921),
17 marca 1921, 72/201/10/143
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Przedstawienie w Operze warszawskiej (Performance in Warsaw Opera), 1927, 72/1950/140

Wystawa psów rasowych w Warszawie (Warsaw
dog show, interwar period), dwudziestolecie
międzywojenne, 72/1950/298

14

Wyścig kolarski na Dynasach (Cycling race on Dynasy,
interwar period), dwudziestolecie międzywojenne,
72/1635/1761

SO WAR!

Żołnierze niemieccy w wagonie, na którym można dojrzeć napis:
Warschau–Paris–London (German soldiers in a carriage on which you can see the
inscription: Warsaw–Paris–London), 1939, 72/3187/0/-/189
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Niemcy podstępnie zaatakowali Polskę. Odezwa P. Prezydenta Rzeczypospolitej (The Germans
insidiously attacked Poland. Appeal from the President of the Republic of Poland), „Kurier
Warszawski” z 1 września 1939 r., nr 241, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie
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Zarządzenie Rady Ministrów
o stanie wyjątkowym (Regulation
of the Council of Ministers on
the state of emergency), „Kurier
Warszawski” z 1 września 1939
r., nr 241, ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Warszawie

A WIĘC WOJNA!

Rejestracja mężczyzn ur.
w r. 1922 (Registration of
men born in 1922), „Kurier
Warszawski” z 1 września
1939 r., nr 241, ze zbiorów
Archiwum Państwowego
w Warszawie

Czytelnicy „Kuriera Warszawskiego”
na Fundusz Obrony Narodowej
(Readers of the “Warsaw Courier” for
the National Defense Fund), „Kurier
Warszawski” z 1 września 1939 r.,
nr 241, ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Warszawie
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Rowy przeciwlotnicze
w Ogrodzie
Krasińskich
w Warszawie
(Anti-aircraft ditches in
the Krasiński Garden
in Warsaw), 1939,
2/3187/0/-/4

Wejście do budynku
zabezpieczone
workami z piaskiem
(The entrance to the
building secured with
sandbags), 1939, fot.
NN, 72/1620/0/-/169

188
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Stefan Starzyński — komisaryczny
prezydent Warszawy (tj. mianowany
przez rząd, a nie wybrany przez Radę
Miasta), przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego w czasie obrony
Warszawy w 1939 r., komisarz
cywilny przy Dowództwie Obrony
Warszawy, zamordowany w obozie
w Dachau (Stefan Starzyński —
Commissary President of Warsaw
(i.e. appointed by the government, not
elected by the City Council), chairman
of the Citizens’ Committee during
the defense of Warsaw in 1939, Civil
Commissioner at the Command of
Defense of Warsaw, murdered in the
Dachau camp), 1935, 72/1950/831
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SO WAR!

„Odezwa do mieszkańców
Warszawy rozplakatowana
wieczorem 5 września
i podana w prasie stołecznej
6 tegoż miesiąca”, podpisana
przez Janusza Regulskiego,
komendanta głównego
Straży Obywatelskiej, oraz
Stefana Starzyńskiego,
prezydenta m.st. Warszawy
(“An appeal to the inhabitants
of Warsaw, posted on the
evening of September 5 and
published in the capital press
on the same month,” signed
by Janusz Regulski, Chief
Commander of the Citizens’
Guard, and Stefan Starzyński,
President of the Capital City
Warsaw), 5 września 1939,
72/204/320, k. 29
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„Do broni. Zwarci i zjednoczeni
zwyciężymy wroga” — plakat na
ścianie budynku (“To arms. Closeranked and united we will win the
enemy.” — poster on the wall of the
building), 1939, 72/3187/0/-/77
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Rozkaz Komisarza Cywilnego przy
Dowództwie Obrony Warszawy z 14
września 1939 r. dotyczący organizacji
Urzędu Komisarza Cywilnego i łączności
z czynnikami Służby Społecznej (Order of the
Civil Commissioner at the Command of Defense
of Warsaw of September 14, 1939 regarding
the organization of the Office of the Civil
Commissioner and communication with Social
Service agents), 14 września 1939,72/1293/1
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Porzucony polski samochód pancerny wz. 34 (Abandoned
Polish armored car wz. 34), 1939, 72/3187/0/-/171

SO WAR!

A WIĘC WOJNA!

Żołnierze niemieccy w lesie (German soldiers in the forest), 1939,
72/3187/0/-/208

Zabezpieczenia
prowizoryczne
(Provisional safeguards),
„Kurier Warszawski”
z 1 września 1939 r.,
nr 241, ze zbiorów
Archiwum Państwowego
w Warszawie

Obrona
przeciwlotnicza
(Anti-aircraft
defense), „Kurier
Warszawski”
z 1 września
1939 r., nr 241, ze
zbiorów Archiwum
Państwowego
w Warszawie

23

A WIĘC WOJNA!
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Przygotowania Warszawy do obrony
(Warsaw is preparing for defence), 1939,
72/3187/0/-/285
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Końska padlina w przydrożnym
rowie — skutki działań
wojennych (Horse carcass in
a roadside ditch — the effects of
warfare), 1939, 72/3187/0/-/295
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Mężczyzna stojący przy grobie żołnierskim (mundur na krzyżu), na skwerku przed
kościołem św. Karola Boromeusza przy ulicy Chłodnej w Warszawie
(A man standing at a soldier’s grave (uniform on the cross), in a square in front of the
Church of St. Karol Boromeusz at Chłodna Street in Warsaw), 1939, 72/3187/0/-/8

25

A WIĘC WOJNA!
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„Protokół zebrania w sprawie działalności sanitarno-higienicznej na terenie Warszawy, wykonywanej przez
Zarząd m. Warszawy i instytucje społeczne” z 16 września 1939 r. (“Minutes of the meeting on sanitary and
hygienic activities in Warsaw, carried out by the municipality of Warsaw and social institutions” of September 16,
1939), 72/1293/14, k. 1–1v.
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„Pamiętaj o żołnierzu.
Opiekuj się jego
rodziną” — plakat
propagandowy na
murze budynku
(“Remember the soldier.
Look after his family”
— propaganda poster on
the building wall), 1939,
72/3187/0/-/79
Pomieszczenia zabezpieczające
przed bombami burzącymi
(Protective rooms against explosive
bombs), „Kurier Warszawski”
z 1 września 1939 r., nr 241, ze
zbiorów Archiwum Państwowego
w Warszawie

„Wara” — plakat propagandowy
naklejony na ścianie domu (“Stay
the hell out” — propaganda poster
stuck on the wall of the house),
72/3187/0/-/80
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Padłe konie na ulicach Warszawy — skutek bombardowań
i ostrzeliwania miasta przez siły niemieckie (Dead sleigh horses
on the streets of Warsaw — the result of bombing and shelling the
city by German forces), 1939, fot. NN, 72/1620/0/-/22
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Porzucony samochód wśród gruzowiska
ulicy, w tle zniszczona fabryka Spiessa
w Warszawie (An abandoned car among
the rubble on a street, in the background the
destroyed Spiess factory in Warsaw), 1939,
fot. NN, 72/1620/0/-/141
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Groby przed kościołem
św. Aleksandra na placu
Trzech Krzyży (Graves
in front of the Church of
St. Aleksander on Trzech
Krzyży Square), ok. 1939,
fot. NN, 72/1620/0/-/165

A WIĘC WOJNA!
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Odezwa Stefana
Starzyńskiego,
prezydenta Warszawy,
do mieszkańców miasta
(Appeal from Stefan
Starzyński, President
of Warsaw, to the city’s
residents), 28 września
1939, 72/201/2357,
k. 83

CAPITULATION

CAPITULATION

KAPITULACJA

Odezwa niemiecka do
mieszkańców Warszawy
informująca o żądaniu
skierowanym do Komendanta
Wojskowego Warszawy, by
w ciągu 12 godzin przekazał
miasto wojskom niemieckim,
a oddziały polskie walczące
w Warszawie poddały
się (German appeal to the
inhabitants of Warsaw informing
about the request addressed
to the Warsaw Military
Commander that within 12
hours he would hand over the
city to German troops and
that the Polish troops fighting
in Warsaw would surrender),
1939, 72/204/0/1.4.1/242
31

KAPITULACJA

32

CAPITULATION

„Do żołnierzy i ludności miasta
Warszawy!” Dowództwo wojsk
niemieckich wzywa żołnierzy
i ludność miasta Warszawy do
poddania się i złożenia broni /po
rozbiciu Armii „Poznań” i Armii
„Pomorze” w bitwie nad Bzurą
w dniach 9–18 września 1939 r.
(“To the soldiers and the population
of the city of Warsaw!”. The
command of German troops calls
on the soldiers and the population
of the city of Warsaw to surrender
and lay down their arms / after the
breakup of the “Poznań” Army and
the “Pomerania” Army at the Battle
of Bzura on September 9–18, 1939),
72/204/0/1.4.1/240

CAPITULATION

KAPITULACJA

Dowództwo wojsk niemieckich informuje o rozpoczęciu ataku na Warszawę oraz wzywa żołnierzy polskich
do poddania się (The command of German troops informs about the beginning of the attack on Warsaw and
calls on Polish soldiers to surrender), 1939, 72/204/0/1.4.1/239
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KAPITULACJA

Warszawiacy przy grobach na tymczasowym cmentarzu przed kościołem św. Karola Boromeusza
przy ulicy Chłodnej (Varsovians at the graves at the temporary cemetery in front of the Church of
St. Karol Boromeusz at Chłodna Street), 1939, 72/3187/0/-/9
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CAPITULATION

CAPITULATION

KAPITULACJA

Zbombardowana
ulica Świętokrzyska
(róg Mazowieckiej)
— w jednym z okien
kamienicy widoczna
amerykańska flaga
(Bombed Świętokrzyska
Street (corner of
Mazowiecka) — an
American flag is visible
in one of the tenement
windows), 1939, fot. NN,
72/1620/0/-/73

Zbombardowany Nowy Świat (Bombed New World),
1939, fot. NN, 72/1620/0/-/168

Wrzesień 1939 r. — Warszawa broni się i głoduje…
Ratunkiem jest mięso koni zabitych przez bomby
na placu Krasińskich (September 1939 — Warsaw
defends itself and starves ... The salvation is the meat of
horses killed by bombs on Krasiński Square),
fot. NN, 72/1620/0/-/23
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KAPITULACJA

CAPITULATION

Ostatnie dni na froncie (The
last days on the front), „Kurier
Warszawski” z 28 września
1939 r., ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Warszawie

36

Warszawo! (Warsaw!), „Kurier Warszawski” z 1 września 1939 r., nr 241, ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Warszawie

CAPITULATION

KAPITULACJA

Niemcy w Warszawie —
kolumna żołnierzy niemieckich
na Marszałkowskiej przy
Chmielnej (Germany in Warsaw
— a column of German soldiers
on Marszałkowska Street, near
Chmielna Street), 2 października
1939, fot. NN, 72/1620/0/-/15

Adolf Hitler
przed pałacem
Brühla (Adolf
Hitler in front of
the Brühl Palace),
5 października
1939, fot. NN,
72/1620/0/-/151
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KAPITULACJA

CAPITULATION

Uzbrojenie polskie zgromadzone po
kapitulacji Warszawy (Weapons, rifles,
helmets and bayonets assembled by Polish
soldiers after the capitulation of Warsaw),
1939, fot. NN, 72/1620/0/-/180, 72/1620/0//182, 72/1620/0/-/181
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MALICIPATED AND INHUMANELY DESTROYED

OKALECZONA I NIELUDZKO ZNISZCZONA...

Warszawa swoją bohaterską postawą wobec wro-

Warsaw with its heroic attitude towards the enemy became

ga stała się dla świata przykładem spełnienia naj-

for the world an example of the fulfillment of the heaviest

cięższego obowiązku. Pierwsza odważyła się stawić

duties. As the first dared to resist the invaders and within

opór najeźdźcy i w ciągu czterech tygodni walczyła

four weeks she fought to the last strength and possibilities.

do ostatnich sił i możliwości. Wyszła z tej nierów-

She emerged from this unequal battle, mutilated and

nej walki okaleczona i nieludzko zniszczona. Tak

inhumanly destroyed. Such a long-lasting defence of the

długotrwała obrona stolicy w warunkach zupełne-

capital in conditions of complete imbalance could only

go braku równowagi sił mogła mieć miejsce tylko

take place thanks to the persistence and defense efforts of

dzięki wytrwałości i wysiłkom obronnym jej miesz-

its inhabitants. They paid a high price with her — around

kańców. Zapłacili z nią wysoką cenę — zginęło

25,000 civilians were killed, about 50,000 civilians and

ok. 25 tys. cywilów, rannych zostało ok. 50 tys. osób

soldiers were injured. 12 percent buildings were destroyed,

cywilnych i żołnierzy. Zniszczeniu uległo 12 proc.

including many historic ones. Material losses exceeded

budynków, w tym wiele zabytkowych. Straty material-

3 billion pre-war Polish zlotys.

ne przekroczyły 3 mld przedwojennych zł.
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OKALECZONA I NIELUDZKO ZNISZCZONA...

MALICIPATED AND INHUMANELY DESTROYED

Plac Zamkowy (widok od strony kościoła św. Anny) — ruiny zniszczonych budynków, w głębi widoczna
Kolumna Zygmunta i narożna kamienica na Piwnej (Castle Square — view from the side of St. Anne’s
Church; ruins of destroyed buildings, Sigismund’s Column and corner tenement house at Piwna Street visible in the
background), październik 1939, fot. NN, 72/1620/0/-/88
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MALICIPATED AND INHUMANELY DESTROYED

OKALECZONA I NIELUDZKO ZNISZCZONA...

Staromiejskie ruiny —
widok z Krakowskiego
Przedmieścia
(Old-town ruins —
view from Krakowskie
Przedmieście), 1939,
fot. NN, 72/1620/0/-/

Wypalone ruiny
Zamku Królewskiego
w Warszawie (Burned
ruins of the Royal
Castle in Warsaw),
1939, fot. NN,
72/1620/0/-/76
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OKALECZONA I NIELUDZKO ZNISZCZONA...

MALICIPATED AND INHUMANELY DESTROYED

Ulica Rynkowa
(Rynkowa Street),
wrzesień 1939, fot.
NN, 72/1620/0/-/177
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Krakowskie Przedmieście — skutki bombardowań niemieckich
(Krakowskie Przedmieście — the effects of German bombings), 1939, fot. NN, 72/1620/0/-/167

MALICIPATED AND INHUMANELY DESTROYED

OKALECZONA I NIELUDZKO ZNISZCZONA...

Stary budynek
warszawskiego Dworca
Głównego (Old building
of the Warsaw Main
Station), wrzesień 1939,
fot. NN, 72/1620/0/-/173

Warszawski plac Żelaznej Bramy (Warsaw’s Iron Gate
Square), wrzesień 1939,, fot. NN, 72/1620/0/-/175

Ulica Marszałkowska przy Alejach Jerozolimskich
(Marszałkowska Street, near Aleje Jerozolimskie
Street), wrzesień 1939, fot. NN, 72/1620/0/-/174
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OKALECZONA I NIELUDZKO ZNISZCZONA...

MALICIPATED AND INHUMANELY DESTROYED

Pomnik Jana Kilińskiego
na placu Krasińskich
(Monument of Jan Kiliński
on Krasiński Square), 1939,
fot. NN, 72/1620/0/-/127

Zbombardowane domy przy placu Napoleona
(obecnie pl. Powstańców Warszawy)
(Bombed houses at Napoleon Square, currently
Powstańców Warszawy Square), 1939,
fot. NN, 72/1620/0/-/135
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MALICIPATED AND INHUMANELY DESTROYED

OKALECZONA I NIELUDZKO ZNISZCZONA...

Ruiny pałacu Lubomirskich, (Ruins of the Lubomirski
Palace, September/October 1939), wrzesień/październik
1939, fot. NN, 72/1620/0/-/83
Marszałkowska po ustaniu działań wojennych
w wojnie obronnej 1939 r. (Marszałkowska Street
after the cessation of hostilities in the defensive war of
1939), fot. NN, 1939, 72/1620/0/-/19

Gruzowisko na ulicach
w okolicy gmachu Dworca
Głównego (Rubble
on the streets around the Main
Station), 1939, fot. NN,
72/1620/0/-/18
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POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

46

UNDER OCCUPATION. NEW RULES

Proklamacja
Gubernatora
Generalnego
(Proclamation
of the Governor
General), „Nowy
Kurier Warszawski”
z 27 października
1939 r., nr 15, ze
zbiorów Archiwum
Państwowego
w Warszawie

UNDER OCCUPATION. NEW RULES

POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

Dr Ludwig Fischer, gubernator
dystryktu warszawskiego
Generalnego Gubernatorstwa,
w otoczeniu wyższych oficerów
niemieckich (Dr Ludwig
Fischer, Governor of the
Warsaw District of the General
Government, surrounded by
senior German officers), b.d.,
fot. NN, 72/1620/0/-/154

Niemcy
w Warszawie
(Germans in
Warsaw), 1939,
72/2230/0/6,
k. 20

Obwieszczenie (jako plakat na murze) Naczelnego
Dowódcy Armii Niemieckiej Walthera von
Brauchitscha (Announcement, as a poster on the
wall, of the Commander-in-Chief of the German Army
Walther von Brauchitsch), 1939, 72/3187/0/-/76
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POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

Odezwa Naczelnego Dowódcy
Armii Niemieckiej von
Brauchitscha (Appeal of the
Supreme Commander of the
German Army von Brauchitsch),
„Dziennik Urzędowy
Miasta Stoł. Warszawy” z 8
października 1939 r., nr 1,
72/2011/353, k. 1
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UNDER OCCUPATION. NEW RULES

Obwieszczenie Głównego
Dowódcy wkraczającej Armii
Niemieckiej (Announcement
of the Chief Commander of
the invading German Army),
„Dziennik Urzędowy Miasta Stoł.
Warszawy” z 8 października 1939
r., nr 1, 72/2011/353, k. 1

Ludwig Leist, kierownik wydziału
administracji niemieckiej
w Warszawie (październik
1939–marzec 1940), a następnie
pełnomocnik gubernatora Hansa
Franka jako starosta miejski
Warszawy (marzec 1940–31 lipca
1944) (Ludwig Leist, head of the
German Administration Department
in Warsaw (October 1939–March
1940), and then the plenipotentiary
of Governor Hans Frank as the
City Governor of Warsaw (March
1940–31 July 1944), fot. NN,
72/1620/0/-/153

UNDER OCCUPATION. NEW RULES

POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

Ogłoszenie prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego do pracowników
miejskich wzywające ich do natychmiastowego zgłoszenia się do pracy,
29 września 1939 (Announcement of the President of the City of Warsaw
Stefan Starzyński to city workers calling for them to immediately report to
work, September 29, 1939), „Dziennik Urzędowy Miasta Stoł. Warszawy” z 8 października 1939 r., nr 1, 72/2011/353, k. 2 v.

Okupacyjna Świętokrzyska (Świętokrzyska Street during the German occupation), ok. 1939, 72/2230/0/6
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POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

Zniszczony budynek ambasady włoskiej
przy placu Dąbrowskiego w Warszawie,
przed gmachem widoczny grób
(Destroyed building of the Italian embassy
at Dąbrowski Square in Warsaw, visible
grave in front of the building), 1939,
72/3187/0/-/12
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UNDER OCCUPATION. NEW RULES

Odezwa prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego z 29 września 1939 r. skierowana do mieszkańców stolicy z wezwaniem do wykonywania zarządzenia z 28 września, wydanego
w związku z wykonywaniem układu zawartego przez Dowództwo Polskie z Niemieckim (Appeal of the President of
the City of Warsaw Stefan Starzyński from September 29, 1939
addressed to residents of the capital with a call to execute the
ordinance of September 28, issued in connection with the implementation of the agreement concluded by the Polish Command
with the German), „Dziennik Urzędowy Miasta Stoł. Warszawy” z 8 października 1939 r., nr 1, 72/2011/353, k. 2v.

Zarządzenie prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego,
ustalające reguły funkcjonowania miasta do momentu
przejęcia go przez dowództwo niemieckie, 28 września 1939
(Ordinance of the President of the City of Warsaw Stefan
Starzyński, establishing the rules for the city’s operation until it
was taken over by the German Command, 28 September 1939),
„Dziennik Urzędowy Miasta Stoł. Warszawy” z 8 października
1939 r., nr 1, 72/2011/353, k. 2

UNDER OCCUPATION. NEW RULES

POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

Dzieci przyglądające się niemieckiemu żołnierzowi stojącemu
na warcie przed szpitalem lub punktem sanitarnym (Children
looking at a German soldier standing on guard outside the hospital or
sanitary point), 1939, fot. NN, 72/1620/0/-/25

Odezwa prezydenta miasta Stefana
Starzyńskiego do uchodźców wzywająca
ich do opuszczenia stolicy pod groźbą
przymusowego wysiedlenia, gdyż
zgodnie z decyzją władz niemieckich
w Warszawie mogą pozostać jedynie
stali mieszkańcy, 2 października 1939
(Appeal of the President of the City of
Warsaw Stefan Starzyński to refugees
calling them to leave the capital under
threat of forced eviction, because according
to the decision of the German authorities,
only permanent residents can remain in
Warsaw, October 2, 1939), „Dziennik
Urzędowy Miasta Stoł. Warszawy”
z 8 października 1939 r., nr 1,
72/2011/353, k. 3

Sprzedaż mięsa z furmanki przy
warszawskiej ulicy, widoczna tabliczka
z napisem: „Przystanek tramwajów
miejskich” (Sale of cart meat at Warsaw
street, visible plate with the inscription: “City
tram stop”), 1939, 72/3187/0/-/55
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POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

Realizowana na polecenie
okupacyjnych władz niemieckich
rozbiórka żeliwnego ogrodzenia wokół
zamku królewskiego, w głębi sylweta
kościoła św. Anny (Demolition of a castiron fence around the Royal Castle was
carried out at the request of the German
occupation authorities, in the background
the silhouette of the Church of St. Anna),
1939, fot. NN, 72/1620/0/-/75
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UNDER OCCUPATION. NEW RULES

Okupacyjna rzeczywistość — dwujęzyczne
(polskie i niemieckie) nazwy ulic i placów
warszawskich (Rynek Starego Miasta jako Alter
Markt) (Occupational reality — bilingual (Polish and
German) names of streets and squares in Warsaw,
Old Town Square as Alter Markt), 1939, fot. NN,
72/1620/0/-/27

UNDER OCCUPATION. NEW RULES

POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

Obwieszczenie wydane przez prezesa policji Claassena informujące o wykonaniu wyroku śmierci na trzech
osobach oskarżonych o posiadanie broni, 22 października 1939 (Announcement issued by Police President
Claassen informing about the execution of the death sentence on three persons accused of possessing a gun, October
22, 1939), 72/204/2855
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POD OKUPACJĄ. NOWE PORZĄDKI

544

UNDER OCCUPATION. NEW RULES

Obwieszczenie informujące
o wyroku kary śmierci wydanym
przez sąd wojenny na Eugenię
Włodarz i Elżbietę Zahorską,
oskarżone o zamach na żołnierza
niemieckiego, 3 listopada 1939
(Announcement informing about
the death sentence issued by the
court martial on Eugenia Włodarz
and Elżbieta Zahorska, accused of
assassination of a German soldier,
November 3, 1939), 72/204/2858

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

Przy lekturze obwieszczenia wydanego
przez władze okupacyjne (While reading
the announcement issued by the occupation
authorities), 1939, 72/3187/0/-/78

POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU
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POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

W drodze na egzekucję w Palmirach — kobieta
w kraciastym płaszczu to prawdopodobnie
Janina Skalska, społeczniczka z Piaseczna,
1940, ze zbiorów Studium Polski Podziemnej
w Londynie (On the way to execution in Palmiry
— a woman in a checked coat is probably Janina
Skalska, a social worker from Piaseczno, 1940,
from the collection of the Polish Underground Study
in London), sygn. 1

Odgruzowywanie warszawskich ulic
pod nadzorem żołnierzy niemieckich
(Debris removal of Warsaw streets under
the supervision of German soldiers),
1939,
fot. NN, 72/1620/0/-/28

56

Polityka terroru okupanta — szubienica na
warszawskiej ulicy, b.d., ze zbiorów Studium
Polski Podziemnej w Londynie (The occupier’s
terror policy — gallows on Warsaw street, no date,
from the collection of the Underground Polish Study
in London), sygn. 94

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

Mur getta zamykający plac Grzybowski od strony ulicy Królewskiej (The ghetto wall
closing Grzybowski Square from Królewska Street), ok. 1940, 72/1620/0/-/213
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POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERROR

UUNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

Wezwanie do ogółu ludności. Spis ludności żydowskiej (Call to the general public. Census of the Jewish population),
[„Nowy Kurier Warszawski”], październik 1940, 72/201/0/10/168/0048
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UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

ot
Za nienoszenie opaski 8 mies. więzienia (For not
wearing an armband — 8 months in prison),,
„Nowy Kurier Warszawski” z 16 sierpnia 1940,
0,
72/201/0/10/161/00200

Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie (powierzchnia 355 ha, ludność
400 tys.) (Jewish residential district in Warsaw, area: 355 ha, population: 400,000),
Za murem, red. nauk. M. Sikorska, Warszawa 2007, s. 20
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POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

Obwieszczenie w sprawie utworzenia
dzielnicy żydowskiej na terenie m. Warszawy,
16 października 1940 (Announcement on the
creation of a Jewish district in Warsaw, October
16, 1940), „Dziennik Obwieszczeń miasta
Warszawy” z 18 października 1940 r., nr 38
(55), ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Warszawie
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Zarządzenie dotyczące dzielnicy mieszkalnej
Żydów w Warszawie, wydane przez Oberführera
Ludwiga Leista, pełnomocnika Szefa Dystryktu
na m. Warszawę, 7 sierpnia 1940 (Ordinance
regarding the residential area of Jews in Warsaw,
issued by Oberführer Ludwig Leist, representative
of the District Head in Warsaw, August 7, 1940),
„Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy”
z 9 sierpnia 1940 r., nr 28 (45), ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Warszawie

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

Warszawscy Żydzi, jesień 1939 (Warsaw Jews, autumn
1939), 72/3187/0/-/93, 99, 113,
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POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

Przeprowadzka do getta
(Moving to the ghetto),
1940, /72/1624/29/35
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Grupa Żydów prowadzonych przez żołnierzy niemieckich Krakowskim Przedmieściem
(A group of Jews led by German soldiers at Krakowskie Przedmieście Street), 1940, fot. E. Fikus, 72/1620/0/-/208

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

Przeprowadzka do getta (Moving to the ghetto), 1940,
/72/1624/29/34

Przydział produktów na karty aprowizacyjne
w Warszawie według miesięcy (Distribution of
products on ration cards in Warsaw by months),
1940, 72/483/13

W getcie —
sprzedawca opasek
z gwiazdą Dawida
(In the ghetto —
a seller of bands with
the Star of David),
1940, /72/1624/29/55
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POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

Getto warszawskie (Warsaw ghetto), Za murem, red. nauk. M. Sikorska, Warszawa 2007, s. 21
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UNDER OCCUPATION. TERROR POLICY

POD OKUPACJĄ. POLITYKA TERRORU

W getcie (In the ghetto),
ok. 1940–1941, fot. E. Falkowski,
72/1620/0/-/224

Ulica Królewska, tablica ostrzegawcza z napisem w języku
polskim i niemieckim: „Obszar zagrożony tyfusem.
Dozwolony tylko przejazd” (Królewska Street, a warning
signboard with an inscription in Polish and German: “Area
endangered by typhus. Only passage allowed”), 1940, fot.
NN, 72/1620/0/-/209
„Żydzi — wszy — tyfus plamisty”. Ostrzeżenie
przed tyfusem plamistym i roznosicielami
choroby Żydami (“Jews — lice — typhus”.
Warning against typhus and Jews who are disease
carriers), 1940, 72/ 204/245
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POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Obwieszczenie prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego i komisarza Rzeszy dla m. Warszawy Dr. Otto
z 19 października 1939 r. o konieczności udania się ludności miasta do krewnych lub znajomych na wsi
i w okolicach Warszawy na czas zimy (Announcement of the President of the City Stefan Starzyński and
Reich Commissioner for the City of Warsaw Otto of October 19, 1939 on the need for the city’s population to
visit relatives or friends in the countryside and around Warsaw for the winter), 1939, sygn. 204/2853
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

Kobiety (m.in. zakonnica) przy bagażach, na których siedzą dzieci
(Women, including a nun, and children with luggage), 1939, 72/3187/0/-/58

67

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

688

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Obwieszczenie Wydziału Opieki
i Zdrowia o przystąpieniu do
powszechnej ekshumacji zwłok
pochowanych w ogrodach, na
placach i ulicach Warszawy,
przewidzianej na okres
25 października–25 listopada
1939 (Announcement of the
Department of Care and Health
about beginning the exhumation of
corpses buried in gardens, squares
and streets of Warsaw, scheduled for
October 25–November 25, 1939),
sygn. 204/2856

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

Okupacyjny środek transportu (A common means of
transport during the occupation), 1939, 72/3187/0//290

Obwieszczenie o terminach i miejscach
badań zdolności do pracy ludności miejskiej
Warszawy w wieku od 16 do 25 lat w związku
z wprowadzonym obowiązkiem pracy dla ludności
polskiej zamieszkałej w Generalnej Guberni
(Announcement on dates and places of research on the
employability of Warsaw urban population aged 16 to
25 in connection with the obligation to work for the
Polish population residing in the General Government),
1939, sygn. 204/246

Okupacyjna
codzienność
(Everyday
life during
the German
occupation),
1939,
72/3187/0/-/62
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Mężczyzna z egzemplarzem „Nowego
Kuriera Warszawskiego”, w tle
przechodnie oraz tablica z napisem
„Przystanek tramwajów miejskich”,
jesień 1939 (A man with a copy of
the “New Warsaw Courier”, in the
background pedestrians and a signboard
with the inscription “City tram stop”,
autumn 1939), 72/3187/0/-/283
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Warszawiacy czytający zarządzenie władz okupacyjnych naklejone na murze budynku, jesień 1939
(Varsovians reading the ordinance of the occupation
authorities stuck on the wall of the building, autumn
1939), 72/3187/0/-/81

Żołnierze niemieccy na ulicach Warszawy, jesień
1939 (German soldiers on the streets of Warsaw,
autumn 1939), 72/3187/0/-/114

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

Nie ma już domu — mężczyzna
śpiący na gruzowisku po
zbombardowanej kamienicy
(There is no home anymore —
a man sleeping on the rubble, he
lost his home during the bombing),
1940, 72/1626/0/1/30
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Karta Pracy (Arbeitskarte) obowiązująca
w okresie okupacji niemieckiej (Work
Card (Arbeitskarte) valid during the German
occupation), 1940, 72/201/10/169

„Jadę do Niemiec” — afisz zachęcający do wyjazdu
do pracy w Niemczech (“I’m going to Germany” —
poster encouraging Poles to go to work in Germany),
5 lutego 1940, 72/201/10/165
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Mały gazeciarz przed gmachem
Teatru Wielkiego (A small newsboy
in front of the Grand Theater),1940,
72/1626/0/1/67

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE
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Mali chłopcy zarabiający na utrzymanie
sprzedawaniem gazet (Little boys selling
newspapers), 1940, 72/1626/0/1/68

Urząd Pracy w Warszawie wzywa młodzież z roczników
1915–1924 do natychmiastowego zgłoszenia się we
właściwych Obwodowych Urzędach Pracy (The
Employment Office in Warsaw calls young people
born between 1915 and 1924 to immediately report to
the appropriate District Employment Offices), 1940,
72/204/288
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Karta Rozpoznawcza (Kennkarte), obowiązująca w okresie
okupacji niemieckiej (Recognition Card (Kennkarte), valid during
the German occupation), 1940, 72/201/10/169
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Grupa ulicznych muzykantów
prawdopodobnie przed hotelem
Europejskim, b.d., ze zbiorów Studium
Polski Podziemnej w Londynie (A group of
street musicians probably outside the Hotel
Europejski), sygn. 179

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Okupacyjna
codzienność —
chwila na posiłek
(Occupational
everyday life
— a moment
for a meal),
72/3187/0/-/66

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Obwieszczenie Szefa Okręgu Warszawskiego
dr. Ludwiga Fischera do ludności miasta Warszawy
ustalające ceny na chleb i mąkę (Announcement of the
Head of the Warsaw District, dr. Ludwig Fischer to the
population of the city of Warsaw fixing prices for bread and
flour), 18 stycznia 1940, 72/204/0/1.4.1/310
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Odezwa Szefa Okręgu Warszawskiego dr. Ludwiga
Fischera do ludności miasta Warszawy informująca
o karach (z karą śmierci włącznie) za lichwiarską sprzedaż
artykułów spożywczych (Appeal from the Head of the
Warsaw District, dr. Ludwig Fischer to the population of the
city of Warsaw informing about punishments, including the
death penalty, for usury sales of food products), 16 stycznia
1940, 72/204/0/1.4.1/310

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

Likwidacja anarchii
w handlu. Ceny urzędowe
na mięso, wędliny,
cukier i jaja (Liquidation
of anarchy in trade.
Official prices for meat,
sausages, sugar and
eggs), „Nowy Kurier
Warszawski” z 27 lutego
1940 r., nr 48, ze
zbiorów Archiwum
Państwowego
w Warszawie
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Sprzedaż artykułów
żywnościowych
z furmanki (Sale of food
from the cart), 1940,
72/1629/0/1/322
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Okupacyjna codzienność — problemy
z wodą (Occupational everyday life —
water problems), 72/3187/0/-/60

Chwila na coś
słodkiego (moment
for something
sweet), 1940,
72/1629/0/1/320

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE
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Zmiana normy tygodniowej
przydziału chleba (Change in
the weekly bread allocation
standard), „Nowy Kurier
Warszawski” z 7 września
1940 r., 72/201/10/169

Wtorek i piątek dniami
bezmięsnymi (Tuesday and
Friday are meatless days),
„Nowy Kurier Warszawski”
z 15 kwietnia 1940 r.,
72/201/10/161

Karta ziemniaczana
uprawniająca do
zakupu ziemniaków
(Potato ration card),
1940, 72/201/10/161

Obwieszczenie Miejskiego Zakładu Aprowizacyjnego
Miasta Warszawy informujące o rozpoczęciu sprzedaży
chleba na karty aprowizacyjne po cenach ustalonych
urzędowo (Announcement of the Municipal Provision
House of the City of Warsaw informing about the
commencement of sales of bread on ration cards at official
prices), 20 stycznia 1940, 72/204/0/1.4.1/308
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Kobieta sprzedająca
książki przed zniszczoną
kamienicą (A woman
selling books in
front of a destroyed
tenement house), b.d.,
ze zbiorów Studium
Polski Podziemnej
w Londynie, sygn. 175

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

Dworzec kolejowy Warszawa Główna (Warsaw Main Station
— railway station), ok. 1940, 72/3429/5

Kobiety handlujące odzieżą uszytą nielegalnie
(Women dealing in illegally sewn clothes),
ok. 1940, 72/1629/0/2/239

Na skrzyżowaniu dróg (At the crossroads), ok. 1940,
72/3429/5
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Obwieszczenie Pełnomocnika Szefa Okręgu na
miasto Warszawę Ludwiga Leista określające
zasady korzystania z tramwajów przez Niemców,
Polaków i Żydów (Announcement of the Proxy
of the Chief of District for the City of Warsaw
Ludwig Leist defining the rules for the use of trams
by Germans, Poles and Jews), 23 września 1940,
72/2011/1
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Tramwaj linii 23 na przystanku przy ulicy Nowy
Świat (skrzyżowanie z aleją 3 Maja), widoczny wagon
przeznaczony dla Polaków (P) (Tram line 23 at the stop
at Nowy Świat Street, intersection with aleja 3 Maja,
visible tram for Poles — P),
ok. 1940, 72/1629/0/2/163

Zakaz tańczenia (No dancing), „Nowy
Kurier Warszawski” z 15 maja 1940 r.,
72/201/10/161

UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Tramwaj linii 16 wraz z tłumem pasażerów na
ulicy Nowy Świat (Tram line 16 full of passengers
on Nowy Świat Street), b.d., ze zbiorów Studium
Polski Podziemnej w Londynie, sygn. 188

POD OKUPACJĄ. WARSZAWY DZIEŃ POWSZEDNI

Riksze w Warszawie na placu Żelaznej Bramy
(Rickshaws in Warsaw at Żelazna Brama Square),
1944, ze zbiorów Studium Polski Podziemnej
w Londynie, sygn. 189

Kobieta sprzedająca „Nowy Kurier Warszawski” (Woman selling the
“New Warsaw Courier” ), ok. 1940, 72/1629/0/2/73
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UNDER OCCUPATION. WARSAW EVERYDAY LIFE

Niemieckie lekarstwa staniały.
Odpada dotąd obowiązujące cło
(German medicines have become
cheaper. The duty currently in
force is no longer valid), „Nowy
Kurier Warszawski” z 15 maja
1940 r., 72/201/10/161

W oczekiwaniu na pasażera (Waiting for a passenger), ok. 1940, 72/1629/0/2/138
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Od wojny
do wojny,

