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Losy mieszkańców ziemi lidzbarskiej we wrześniu 1939 r. 

We wrześniu 1939r. tragicznie przedstawiały się losy ludności cywilnej. Mieszkańców 

Lidzbarka i okolic w tych trudnych dniach cechowało wielkie oddanie i patriotyzm. 

Zachowywali oni godną postawę i byli przygotowani na najgorsze.  

Pułkownik Schweizer z NBK w następujący sposób opisał postawę cywilów: ,,Ludność, po 

wyjeździe władz 1 września (policja, nauczycielstwo, leśnictwo) okazywała zaniepokojenie i 

dezorientację. Świadczyły o tym pytania - Co mają robić? Czy zostawać, czy ewakuować się? 

Co zrobić ze zbiorami i inwentarzem? Niektórzy widząc nasze słabe siły, chcieli nam 

pomagać. Prosili o broń, by walczyć. Inni oddawali wojsku zbiory, rowery, motocykle. Jakiś 

proboszcz z okolicy Leźna oddal pułkowi swój nowy samochód. Wszyscy okazywali wiele 

patriotyzmu i ofiarność, by Ojczyźnie pomóc. Nie dopuszczali koszmarnej myśli, co będzie, 

gdy zostaną sami. Nie skarżyli się, nie narzekali - prosili tylko o radę, jak zażegnać wspólne 

niebezpieczeństwo”.1 Wielu mieszkańców miasta zdecydowało się opuścić swoje domy i 

ewakuować. Plany ewakuacji ludności opracowywane były już od wiosny 1939r. Wynikało z 

nich, że mieszkańcy powiatu działdowskiego, a więc i lidzbarzacy, mieli być skierowani do 

województwa lubelskiego. Właśnie w kierunku Lublina udało się samochodem strażackim 

kilka rodzin z Lidzbarka, których członkowie mogli być zagrożeni zemstą Niemców za swoją 

postawę w przeszłości. Wśród uciekinierów byli m. in. burmistrz Lidzbarka Sylwester 

Parzybok, członek Straży Ludowej i ,,Sokoła” Antoni Kamiński oraz inni.2 Po dotarciu do 

Warszawy postanowili jechać dalej drogą przez Garwolin - Ryki - w kierunku Lublina. 

Wszędzie mijali masę uciekinierów poruszających się pieszo, rowerami, pojazdami konnymi i 

niezbyt licznymi samochodami. Ta bezbronna ludność często była atakowana przez 

niemieckich lotników. Niedaleko Lublina Niemcy zagarnęli lidzbarzaków i kazali im wracać 

do Lidzbarka.3  

                                                           
1 R. Juszkiewicz, Wrzesień 1939r., s. 307; W mieście niemalże do ostatniej chwili pozostali też tutejsi Żydzi. - 
zob. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie ( dalej AŻIH), sygnatura ARG I 700 (Ring. 
I/972). Relacja dr. Mojżesza Reinholda, Warszawa - getto po 20 lipca 1941r.; Archiwum Ringelbluma, t. 8. 
Tereny wcielone do Rzeszy: Okręg Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk, 
Warszawa 2012r., s. 30. 
2 J. Łukomski, Kronika Rodzinna - zapiski rodzinne, s. 17. 
3 ,,Z chwilą napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku mieszkańcy pogranicza (Lidzbark Welski 
znajdował się kilka kilometrów od granicy z Prusami) uciekali przed najeźdźcami. Strażackim samochodem 
załadowanym do granic możliwości wyjechało w głąb kraju kilka rodzin, których członkowie mogli być 
zagrożeni zemstą Niemców za swoją postawę w przeszłości. Między innymi burmistrz miasta pan Parzybok - 
były oficer armii pruskiej. Ojciec Zosi Antoni Kamiński - członek Straży Ludowej w latach 1914 - 1920 i inni. 
Dotarli do bombardowanej Warszawy. Strach przed nalotami. Zwłoki ludzkie i okropnie wzdęte trupy końskie. 
Te padłe konie jawiły się dziecku jako szkaradne, cuchnące potwory, a przecież pamiętała koniki sprzed kuźni 
ojca pachnące specyficzną miłą wonią. Droga Warszawa - Garwolin - Ryki - w kierunku Lublina. Masa ludzka: 
pieszo, rowerami, różnorakimi pojazdami konnymi, wszelkiego typu, niezbyt licznymi samochodami. W tym 
gigantycznym galimatiasie lidzbarski czerwony wóz strażacki - jak groteskowy szczegół dla filmowego 
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Inny mieszkaniec miasta, Bronisław Kamiński, 1 września 1939r. otrzymał polecenie 

wywiezienia dokumentów z Magistratu i tutejszego sądu do Warszawy. Wyruszył wozem z 

pracownikiem urzędu i dojechali pod Mławę. Tam zobaczyli okropności wojenne i 

zbombardowane miasto. Postanowili wrócić do Lidzbarka.4 Podobną podróż odbył pomocnik 

sekretarza Gminy Lidzbark - wieś Franciszek Kinicki. 1 września 1939r. został ewakuowany 

do Lublina z zadaniem przewiezienia akt gminy. W czasie ewakuacji, podczas jazdy 

pociągiem, zostali zbombardowani przez Niemców na stacji kolejowej w Motyczach przed 

Lublinem. Pociąg i tory zostały uszkodzone i dalsza podróż do Lublina odbyła się autobusem. 

Następnie przewieziono go do gminy Hanna w powiecie Włodawa. Kiedy wojska niemieckie 

zaczęły się zbliżać, przeszedł rzekę Bug udając się do wsi Orzechowo. Przez jakiś czas 

panował spokój, ale wkrótce Polaków zaczęli prześladować mieszkający tam Ukraińcy. 

Wtedy postanowił wrócić w rodzinne strony. Powrót do domu piechotą odbył  się bez 

przeszkód ze strony żołnierzy niemieckich.5  

Ciekawą relację swoich przeżyć z września 1939r. zawarł w piśmie do sędziego w Brodnicy 

pracownik sądu lidzbarskiego Ignacy Perschke. Oto, co napisał: ,,W momencie wybuchu 

wojny w tutejszym sądzie były zatrudnione następujące osoby: 1. Perschke Ignacy - sekretarz 

sądowy; 2. Brzeziński Maksymilian - sekretarz sądowy; 3. Przybylski Józef - sekretarz 

sądowy; 4. Ugodowska Helena - starsza rejestratorka; 5. Woliński Józef - dozorca więzienny; 

6. Narodzonek Józef - sługa sądowy… Zgodnie z zarządzeniem polskiego wymiaru 

sprawiedliwości, wszyscy urzędnicy sądowi nie powołani do służby wojskowej w chwili 

wybuchu wojny powinni zbiec zabierając ze sobą ważniejsze dokumenty, księgi kasowe itp. 

zapakowane do wcześniej przygotowanych skrzyń. W pierwszych dniach wojny 

zapakowaliśmy księgi kasowe dla okresów budżetowych 1938/1939 i 1939/1940, księgi 

depozytów gotówkowych, papiery wartościowe, dokumenty, książeczki oszczędnościowe, 

maszyny do pisania itd.”.6 Następnie autor opisuje drogę przebytą podczas ucieczki: ,,Do 

Sierpca dotarliśmy furmanką, a potem jechaliśmy koleją. Naszym celem była Włodawa, do 

której jednak nie dotarliśmy. Transporty kolejowe były bombardowane. Na stacji Mrozy 

                                                                                                                                                                                     

scenariusza. Ta bezbronna kotłowanina na drodze atakowana bronią pokładową myśliwskich samolotów 
rozbiegała się w okoliczne pola. Zosiu! Chowajmy się za tą zabitą krową - radzą starsi bracia Henio i Stach. 
Noce były spokojniejsze. Tylko wrześniowy chłód dokuczał. Niemcy zagarnęli lidzbarzaków niedaleko Lublina. 
Lidzbark - ja, ja Lautenburg, to w Rzeszy, Gau Danzig. Macie tu pismo, ausweis, i jedźcie do domu”. - zob. J. 
Łukomski, Kronika Rodzinna - zapiski rodzinne, s. 17.     
4 Relacja pani Gizeli Gawrisch. Dokument w posiadaniu autora. 
5 Moje wspomnienia. Wspomnienia Franciszka Kinickiego, s. 1. Dokument ze zbiorów rodziny Stefańskich w 
posiadaniu autora. 
6 APT, Sąd Krajowy w Grudziądzu, sygnatura 24. Pismo Ignacego Perschke Dem Herrn Aufsichtsrichter, 
Lautenburg Wpr., den 2 November 1939, s. 1. 
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dołączono do naszego składu trzy wojskowe pociągi transportowe. Wyruszyliśmy i prawie w 

tym samym czasie staliśmy się polem do popisu dla bombardujących lotników. Chyba 18, lub 

więcej, samolotów ostrzeliwało transport, jedna lokomotywa została zniszczona, było 11 

zabitych i kilkoro rannych. Później okazało się, że nasza lokomotywa została zarekwirowana, 

żeby zastąpić tę zniszczoną. Zostaliśmy na stacji czekając, aż przydzielą nam inną”.7 

Interesująco przedstawia się dalsza część relacji: ,,W wyniku interwencji starosty, który jechał 

naszym pociągiem, przyczepiono tenże pociąg cywilny do pociągu wojskowego. Nocą 

wykoleiły się trzy wagony w środku składu. Pierwsza część pojechała dalej, a druga, w której 

my byliśmy, mogła dopiero po reparacji torów i dostarczeniu nowej lokomotywy jechać dalej. 

W pobliżu Siedlec, 85 km za Warszawą, po nalocie bombowym, kierownik transportu 

rozkazał wszystkim osobom cywilnym opuścić pociąg i szukać schronienia w pobliskich 

wioskach. Nasz wagon znajdował się w pewnym porośniętym krzakami wąwozie 10 

metrowym. W późnych godzinach wieczornych w ciemności próbowaliśmy  pokonać 

trudności z naszym nielekkim bagażem. Jednak dwie skrzynie, każda o ciężarze 5 - 6 

centnarów, nie zostały przez nas wciągnięte na strome zbocza. Dlatego byliśmy zmuszeni te 

dwie skrzynie tymczasowo pozostawić na podtorzu, strzeżonym w nocy przez polskie wojsko. 

W dzień nikt tam się nie zbliżał z powodu nalotów. Po kilku dniach polskich wartowników 

zastąpili niemieccy, a naloty ustały”.8 Dalej autor podaje: ,,Udałem się do miejscowej 

komendatury w Siedlcach po pozwolenie dotarcia do podtorza i zabrania dwóch skrzyń. Po 

moim wyjaśnieniu dostałem odpowiedź, że żadnego zaświadczenia nie otrzymam, ponieważ 

zostałbym niezwłocznie zastrzelony zgodnie z rozkazem, żeby nikogo tam nie wpuszczać. 

Ponieważ nic nie załatwiłem opuściłem komendaturę w Siedlcach. W końcu września 1939r. 

próbowałem jeszcze raz odzyskać skrzynie. Miejsce mojego pobytu oddalone było około 8 

km. Jednak w dalszym ciągu byli tam niemieccy strażnicy. Próbowałem ponownie dotrzeć do 

tego miejsca wykorzystując komendę wartowniczą znajdującą się na skrzyżowaniu torów i 

szosy. Skrzyni nie znalazłem, a tylko walające się przemoczone kwity kasowe, więzienne, 

rejestry kosztów, niektóre załączniki i testamenty. Zdeponowałem to wszystko w budynku 

wartowniczym. Mimo poszukiwań niczego więcej w pobliżu nie znalazłem. Zabrałem ze sobą 

tylko akta personalne i poprosiłem mieszkańców o przechowanie pozostałych rzeczy”.9 

Pomimo ponownych prób poszukiwań pozostawionych dokumentów nie wszystko zostało 

odnalezione. Ignacy Perschke tak to opisał: ,,Znalezione rzeczy zabrałem z moim bagażem 

                                                           
7 Ibidem, s. 2. 
8 Ibidem, s. 2 - 3. 
9 Ibidem, s. 3 - 4. 
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osobistym, za wyjątkiem rejestru kosztów, ksiąg więziennych, które zostawiłem u naczelnika 

gminy Dąbrówka. Akta personalne, każdy swoje, zabrali urzędnicy. Duża część kopert 

zawierająca testamenty była porozrywana, prawdopodobnie szukano tam pieniędzy. Już w 

domu w Lidzbarku przejrzałem wszystkie testamenty i włożyłem do odpowiednich kopert. 

Brakujące części można ustalić na podstawie rejestru testamentów. Brakujące księgi 

depozytów można odtworzyć na podstawie zaświadczeń o przychodach i wydatkach. Po 

pewnym czasie doszły mnie słuchy, że wszyscy urzędnicy powinni stawić się w miejscu 

swojej służby. Dlatego podjęliśmy podróż do domu i wróciliśmy 14 października 1939r. do 

Lidzbarka”.10                  

Z kolei wielu lidzbarzaków chciało wstąpić na ochotnika do wojska. Taką postawę 

prezentował Andrzej Dzimira, który wraz z Wincentym Osmańskim w dniu 1 września 1939r. 

przyjechali do Starego Zielunia, gdzie stacjonował batalion artylerii. Niestety nie zostali oni 

przyjęci do armii i kazano im zgłosić się do Sierpca. Po całonocnym marszu dotarli do 

Sierpca. Było tam dużo ochotników pragnących walczyć z Niemcami. Jednak kapitan wojska 

polskiego, który dziękował za patriotyczną postawę, powiedział, że mają wracać do domów, 

gdyż dalszy opór jest bezcelowy. Dodał przy tym: ,,uzbrójcie się w cierpliwość i milczenie i 

czekajcie, a przyjdzie kiedyś taki czas, że Ojczyzna was będzie potrzebować”. Było to 

przykre i smutne. Po powrocie do Lidzbarka zostali zrewidowani przez Niemców na ul. 

Zieluńskiej. Okupanci zadawali pytania, skąd wracają. Odpowiedzieli im, że z lasu, gdyż tam 

pracują. Niemcy puścili ich wolno.11     

Inaczej potoczyły się losy mieszkanki wsi Borki Marty Kraszewskiej. Oto jak 

wspominała ona wrześniowe wydarzenia: ,,1 września 1939r. pamiętam dobrze. Miałam 

wtedy 24 lata, byłam żoną Bernarda Kraszewskiego i matką trojga dzieci. Mieszkaliśmy na 

Borkach, a pracowaliśmy u Mieczkowskich w Ciborzu. Mój mąż otrzymał powołanie do 

wojska i pracował przy kopaniu rowów, które miały powstrzymać Niemców. Gdy rozpoczęła 

się wojna ludzi ogarnęła panika. Prawie wszyscy postanowili uciec stąd w kierunku 

Warszawy. Zabrałam najpotrzebniejsze rzeczy i z trójką małych dzieci, z których najmłodszy 

syn miał zaledwie miesiąc, udałam się w nieznane. Wielu mieszkańców pobliskich wiosek i 

Lidzbarka postąpiło podobnie. Kto posiadał wóz to wyjeżdżał. Wyjechała też pani 

Mieczkowska na bryczce, którą powoził mój szwagier Wacław Kraszewski. Nie chciałam 

                                                           
10 ,,Nacheiniger Zeit erging das Gerucht, dass alle Beamten sich zu ihren Dienststellen begeben sollten. 
Daraufhin traten wir unsere Heimreise an und kamen am 14. 10. 39. in Lautenburg Wpr. zuruck an”. - zob. APT, 
Sąd Krajowy w Grudziądzu, sygnatura 24. Pismo Ignacego Perschke Dem Herrn Aufsichtsrichter, Lautenburg 
Wpr., den 2 November 1939, s. 5.       
11 A. Dzimira, Przeżycie i wspomnienie o drugiej wojnie hitlerowskiej, s. 1. 
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opuszczać mego domu, mówiłam gdzie się udamy z małymi dziećmi? Nie było chyba innego 

wyjścia. 1 września 1939r. o godz. 19.00 udaliśmy się na południe do Zielunia. Drogi 

wypełnione były uciekinierami. Ludzie pomagali sobie nawzajem. Niestety samoloty 

niemieckie nieustannie atakowały bezbronną ludność. W dniu 4 września kilometr za 

Sierpcem lotnik niemiecki serią z karabinu maszynowego zabił siedzącą obok mnie moją 

ciężarną siostrę Marię. Była to nieopisana tragedia. Pochowaliśmy ją w miejscowości 

Bonisław. W czasie tej ucieczki wiele razy strzelali do nas niemieccy piloci. Wówczas to 

chowaliśmy się w lesie, bądź w przydrożnych rowach. Zawsze starałam się zasłonić ciałem 

swe dzieci… Dotarliśmy do Płocka gdzie widziałam męża. Wraz z wojskiem wycofali się z 

Lidzbarka. Teraz mieli bronić Płocka. Namawiałam go by poszedł z nami. Odmówił. Nie 

mógł zdezerterować. Pozostał w wojsku. Do domu wrócił wiosną 1943r. po odbytej 

niewoli…W naszej wędrówce dotarliśmy do Kutna. Dalej nie było już po co iść. 

Postanowiliśmy wrócić. Do Lidzbarka dotarliśmy 27 września 1939r.”12  

Podobną ,,wędrówkę” odbyło wielu mieszkańców tutejszych terenów.13 Wśród 

uciekinierów była rodzina Józefa Szalli. 3 września 1939r. postanowili oni ewakuować się za 

drugą linię obronną, czyli za rzekę Bug. W jego wspomnieniach również odnajdujemy 

fragmenty dotyczące tragedii uciekinierów. Wspominał on bowiem: ,,Ludzie jak wezbrana 

rzeka płynęli całymi rodzinami, aby być jak najdalej od wroga. Serce ściskało się z żalu na 

widok maluchów, starców i udręczonych matek smutnie posuwających się - pieszo, wózkami 

i furami chłopskimi. Szczęście w tym tylko, że w owym czasie były bardzo pogodne i ciepłe 

dni”.14 Podczas marszu w kierunku Warszawy kilkakrotnie samoloty niemieckie dokonywały 

bezkarnych ataków na miasta i bezbronną ludność. Tak było m. in. za Nowym Dworem: 

,,Minęliśmy Nowy Dwór. Tym razem zwiadowczy samolot nas zaatakował. Rozpoczęła się 

zabawa w chowanego. Wskoczyliśmy do lasu. Każdy z nas wybrał sobie możliwie najgrubszy 

pień drzewa i starał się być najszczuplejszym. Pod osłoną sosen unikaliśmy pocisków ze 

strzelającego samolotu. Zajmowaliśmy stanowiska w zależności od kierunku lotu napastnika. 

Prawdopodobnie po wyczerpaniu się pocisków zostawił nas w spokoju. Mogliśmy 

kontynuować nasz marsz”.15 W końcu 10 września 1939r. dotarli do Warszawy. 

Zakwaterowali się w domu ZNP przy ul. Smulikowskiego. Warunki życia były bardzo trudne. 

Brakowało pożywienia, a szczególnie mięsa. Po każdym bombardowaniu ludność szukała 

                                                           
12 Relacja ustna Marty Kraszewskiej przekazana autorowi. 
13 W 1939r. z Lidzbarka uciekała też pani Marta Chrabowska - zob. Browarska D., Urodziłam się wolna, lecz 
całe życie jestem w niewoli, wyd. ,,Nowa Gazeta Lidzbarska” nr 18, październik 2000r., s. 19.  
14 J. Szalla, Przez okupacyjne lata 1939 - 1945, s. 3. 
15 Ibidem, s. 8. 
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zabitych koni, z których przyrządzano gulasz. Warszawa była codziennie bombardowana 

pociskami artyleryjskimi i bombami lotniczymi. Pomimo tego panowała dyscyplina społeczna 

i porządek. Od samego początku pobytu w stolicy J. Szalla przystąpił do pracy społecznej w 

ramach akcji ZNP w obronie Warszawy. Wykonywał zadania aprowizatora, a później 

przydzielono go do Szpitala Ujazdowskiego.16 Pomimo, że szpital był oznaczony olbrzymimi 

znakami czerwonego krzyża to nie uniknął bombardowań. W takich warunkach odbywały się 

operacje. Personel lekarski i pielęgniarki wykonywały nadludzkie czynności aby ratować 

rannych. Warto wspomnieć, że w okolicy Warszawy działały lidzbarskie sanitariuszki z 

Żeńskiej Ochotniczej Drużyny PCK. W jej skład wchodziło 7 sanitariuszek: Joanna 

Ćwiklińska, Wanda Biernacka, Janina Biernacka, Pelagia Marcinkowska, Jadwiga Sargalska, 

Władysława Sargalska i Joanna Sargalska.17 Niestety z każdym dniem sytuacja stawała się 

coraz gorsza. Po ciężkich nalotach ubywało szpitali, a przybywało rannych. Według J. Szalli: 

,,Najgorszym dniem był 25 wrzesień. Od godzin rannych trwał nieprzerwany ciąg 

bombardowań i artyleryjskiej kanonady, była ulewa bomb burzących i zapalających, morze 

ognia, niesamowite kłęby gryzącego dymu. Tak było i w południe i o zmierzchu. Gorzej 

chyba i w piekle być nie może. Wszystkie pawilony otaczające budynek główny (nasz) paliły 

się. Ranni, szczególnie poparzeni, w potwornych bólach, czołgając chronili się w naszym 

budynku, bo tylko ten ocalał. Rannych trzeba było układać, w zależności od rodzaju rany, po 

3 - 4 na jednym łóżku - w poprzek, podstawiając pod nogi krzesełka, cały personel włącznie 

ze służbą pomocniczą oraz rekonwalescenci, ze zdwojoną energią brał udział w 

najpilniejszych akcjach. Tego dnia byłem sanitariuszem, a najczęściej strażakiem. Stanowisko 

dowodzenia miałem na dachu - odrzucałem bomby fosforowe i piachem zasypywałem źródła 

pożaru. Pomagało mi kilku sprawniejszych i odważniejszych rekonwalescentów. 

Podziwiałem pielęgniarki i swoją żonę (nieodłączną towarzyszkę), które gołymi rękami darły 

spieczoną ziemię napełniały nią wiadra i miednice i sposobem taśmowym dostarczały na 

dach. Zdawały sobie sprawę z tego, że zniszczenie ostatniego bloku to w zasadzie śmierć dla 

ciężej rannych. Dlatego tak były pochłonięte swoją pracą, że nie zauważyły ran na opuszkach 

swoich palców - bohaterki. Tu nieomal u każdego można było zauważyć bohaterską 

                                                           
16 ,,Prosiłem o przeniesienie mnie do konkretnej służby żołnierskiej. Przydzielono mnie do Szpitala 
Ujazdowskiego - Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Następnego dnia przyjął mnie kierownik ogólnej kancelarii 
mój ostatni kierownik Szkoły nr 1 w Brodnicy, powstaniec wielkopolski - Jan Cieślak. Skierował mnie na 
oddział chirurgiczny dr Brauna. Miałem prowadzić kancelarię tego oddziału - a było inaczej. Pełniłem tu wiele 
funkcji w zależności od zaistniałej potrzeby. Do tych obowiązków, które pełniłem, byłem przez harcerstwo 
dobrze przygotowany. Zespół lekarski przyjął mnie bardzo serdecznie. Zakwaterowano mnie w budynku 
szkolnym dawnej podchorążówki - i zaliczono do stanu żywieniowego. Tu mieścił się oddział chirurgiczny 
szpitala”. - zob. J. Szalla, op. cit., s. 10 - 11.    
17 E. Klemens, Lidzbark Welski, s. 110. 
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postawę”.18 Tymczasem sytuacja obrońców w Warszawie pogarszała się z godziny na 

godzinę. Brakowało pożywienia i wody. Zdarzały się wypadki, że w czasie bombardowań za 

zdobycie wody płaciło się wysoką cenę - krwią, kalectwem, a nawet życiem. W tych 

warunkach dowódca obrony Warszawy gen. Rommel podjął słuszną decyzję o kapitulacji 

stolicy. Józef Szalla wraz z żoną Gertrudą postanowili wrócić do Lidzbarka. Jednak droga 

powrotna nie była bezpieczna. Kilkakrotnie znaleźli się oni w groźnych sytuacjach zaczepiani 

przez wojsko niemieckie.19 Każdego dnia pieszo pokonywali po kilkadziesiąt kilometrów. 

Przed Sochaczewem żona Gertruda bardzo osłabła. Wpływ na to miały przeżycia wojenne 

oraz wyczerpanie nerwowe i fizyczne. Na szczęście pewien młynarz z Sochaczewa 

zaopiekował się wędrowcami i przyjął ich na noc. Po pewnym czasie dotarli do Wisły. 

Niestety przęsła mostu leżały w nurtach rzeki. Mimo to postanowili przejść po przęsłach, 

które miały szerokość około 40 - 50 cm. Pomagali im w tym niemieccy żołnierze. J. Szalla 

zapisał: ,,O dziwo! Na tej przeszkodzie spotkaliśmy się po raz pierwszy z humanitarnym 

odruchem ludzkich serc u żołnierzy niemieckich. Odzywali się do nas w różny sposób: - 

zwariowaliście, czy zdajecie sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie znajduje się pod wami, 

podawali pomocne ręce, przytrzymywali. Najgorzej było przy 1 - 1,5 m uskokach, udzielali 

rad, odbierali mi rower i podawali go w bezpiecznym miejscu. Tego dnia (30. 9. 39) było 

wietrzno i zimno, a myśmy się spocili”.20 Następnie przez Wyszogród - Płońsk - Glinojeck - 

Radzanów dotarli do Żuromina. Wszędzie po drodze spotykali się z polską gościnnością. 

Dawano im jedzenie i picie, pomimo, że posiadali własne produkty. Ludzie chętnie słuchali 

ich opowieści o walczącej Warszawie. W Radzanowie gospodarze odstąpili im swoje łóżka, a 

                                                           
18 J. Szalla, op. cit., s. 12 - 13. 
19 ,,W domu ZNP pożegnaliśmy się ze znajomymi, w tym z dzielnym kolegą Ułanowskim (po wojnie nauczyciel 
w Wąbrzeźnie) i w godzinach popołudniowych wyszliśmy (znana już trójka) z miasta ulicą Górczewską. 
Dotarliśmy w okolice miejscowości - Bliznę. Natrafiliśmy na jeszcze istniejącą niemiecką linię frontową, a tam, 
na dowódcę, oficera - (,,szczeniaka” prawdopodobnie z Hitlerjugend). Żądał od nas pokłonu dla Hitlera, w 
rezultacie czego posterunek nas nie przepuścił. Musieliśmy się cofnąć o kilkaset metrów. Zajęliśmy opuszczony 
dom, najprawdopodobniej mieszkanie księdza. Posililiśmy się nieco resztkami konfitur i chleba. Po 
przygotowaniu legowiska spokojnie przespaliśmy noc. Następnego dnia, wzmocnieni posiłkiem z jarzyn 
(marchew, brukiew), których tu było w bród - podjęliśmy ponownie próbę przekroczenia linii frontowej, ale w 
innym punkcie. Udało nam się ,,wyprowadzić w pole” wartownika, prosząc go o skierowanie do dowódcy. 
(Przydała się tu znajomość języka niemieckiego). Wartownik wskazał nam drogę i udzielił instrukcji i kiedy 
zeszliśmy z jego pola widzenia skierowaliśmy swoje kroki na drogę zwaną - ,,na przełaj” i w ten sposób 
uniknęliśmy spotkania z dowódcą. Zatrzymaliśmy się, dla nabrania tchu, w drewnianej chatce, stojącej wśród 
wspaniałych róż u bardzo miłej staruszki. Po raz pierwszy od czterech tygodni wypiliśmy u niej po szklance 
dobrej herbaty, w zamian musieliśmy przy tym odpowiadać na pytania dotyczące Warszawy, bo tam była jej 
rodzina, a myśmy byli stamtąd pierwszymi zwiastunami. Dalej ruszyliśmy trasą przez Macierzysz, Kapusty, 
Pilaszków, Święcice, Błonie do Sochaczewa. Droga była nieprzyjemna i niebezpieczna, pełno żołdactwa 
niemieckiego i pojazdów mechanicznych. Zupełnie nie zwracano uwagi na bezpieczeństwo pieszych. W Błoniu 
wyratowała mnie od niewoli moja małżonka, władająca dość dobrze językiem niemieckim. Wystające z plecaka 
buty (,,oficerki” harcerskie) przekonywały komendanta posterunku , że jestem oficerem, że powinienem pójść do 
niewoli. Skończyło się dobrze”. - zob. J. Szalla, op. cit., s. 16 - 18.      
20 J. Szalla, op. cit., s. 19. 
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sami kładli się spać na podłogę. W Żurominie spotkali znajomego kupca z Lidzbarka 

Stanisława Kopciewicza, który zaproponował im wolne miejsca na wozie i przewóz do 

Lidzbarka. 2 października 1939r. zakończyła się ich wojenna wędrówka powrotem do 

Lidzbarka.21  

Wyczerpującą relację przedstawił pan Leon Bartkowski, który tak wspominał swoje 

przeżycia: ,,Wybuch wojny wywołał w naszej rodzinie strach i przerażenie. W obawie przed 

niemieckimi atakami postanowiliśmy uciekać z miasta. Szwagier ojca miał czterokołowy 

wózek, na który załadowaliśmy najpotrzebniejszą żywność, trochę domowych przedmiotów, 

dzieci i ruszyliśmy w kierunku Żuromina. Od Zielunia droga stopniowo zapełniała się 

uciekinierami. Do Żuromina dotarliśmy pod wieczór. Nocleg znaleźliśmy w szkole pełnej już 

uciekinierów. Panował tam nieopisany rozgardiasz. Wszyscy byli wystraszeni, a dzieci i 

kobiety płakały. Tuż przed północą wszyscy ułożyli się do snu. Spaliśmy krótko, bo nad 

ranem usłyszeliśmy krzyki, że Niemcy atakują, więc wszyscy zerwali się z posłań i rzucili się 

do ucieczki. Na szczęście nie było niemieckiego ataku, ale strach pozostał. Nasza rodzina 

postanowiła natychmiast opuścić Żuromin i udać się w drogę do Sierpca. Gdy opuszczaliśmy 

miasteczko było już widno. Uszliśmy zaledwie kilka kilometrów, gdy po stronie zachodniej 

ujrzeliśmy nadlatujące samoloty niemieckie. Widocznie zauważyły nas stłoczonych na szosie, 

bo natychmiast zniżyły lot i lecąc wzdłuż drogi rozpoczęły ostrzał z karabinów 

maszynowych. Rozległ się przejmujący krzyk dzieci i kobiet. Wszyscy rzucili się do rowów i 

na przydrożne pola. Nasza rodzina skryła się w rosnących nieopodal ziemniakach, z głowami 

wbitymi w ziemię. Wokół słychać było przeszywający do bólu świst kul siekących liście 

ziemniaczane, które wirowały w powietrzu, jakby znalazły się nagle w oku cyklonu. Na 

szczęście samoloty po pierwszym przelocie już nie zawróciły - dość szybko odleciały. Ludzie 

długo jeszcze nie podnosili się będąc w szoku i obawiając się ponownego nalotu. Okazało się, 

że niemieckie samoloty zabiły kilkanaście osób, a jeszcze wiecej zostało rannych. Szczęśliwie 

nikt z naszej rodziny nie ucierpiał. Wszyscy mocno wystraszeni, szybko pozbieraliśmy się i 

ruszyliśmy dalej. Szliśmy zbici w tłumie, mocno pokiereszowani, wielu pokrwawionych i 

rannych, a wszyscy potwornie umęczeni. Spieszyliśmy się, aby jak najdalej uciec od miejsca 

nalotu pod Żurominem. Wózek na żelaznych kołach stawał się coraz cięższy do ciągnięcia bo 

siły opadały. Mocno utrudzeni, padając ze zmęczenia, z obolałymi nogami, dotarliśmy 

wreszcie do Sierpca pod wieczór. Na nocleg wybraliśmy starą stodołę za miastem, z dala od 

drogi. Noc spędziliśmy spokojnie. Jednak mając w pamięci jęki konających i rannych w 

                                                           
21 ,,Po kapitulacji Warszawy, w drodze powrotnej do domu w Brodnicy, zatrzymałem się 2 października 1939r. u 
moich teściów w Lidzbarku”. - zob. J. Szalla, op. cit., s. 27.  
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nalotach pod Żurominem długo nie mogliśmy zasnąć. W Sierpcu słyszeliśmy już w oddali 

odgłosy wojny. Grzmot dział stawał się coraz bliższy, a na niebie coraz częściej pojawiały się 

niemieckie samoloty. Z każdym dniem, z każdą godziną, nasza sytuacja się pogarszała. 

Narastająca atmosfera wojny paraliżowała nasz wysiłek w dalszych planach ucieczki. W tej 

sytuacji ojciec zdecydował, że dla zachowania bezpieczeństwa dalej będziemy szli nocami. 

Przeczekaliśmy w stodole do zmierzchu i gdy tylko trochę się ściemniło wyruszyliśmy w 

kierunku Płocka. Droga była zatłoczona, bo razem z cywilami uciekali żołnierze. Okoliczni 

gospodarze uciekając zabierali ze sobą bydło, konie, owce. Nikt tym zmieszanym tłumem nie 

kierował, a na dodatek żołnierze w zwartych grupach spychali do rowów ludność cywilną, 

utrudniając im ucieczkę. A i tak była ona udręką, bo mrok nocy potęgował wybuchy 

nerwowych zachowań wielu uciekinierów. Dalsze poruszanie się drogą stało się niemożliwe. 

Musieliśmy zjeżdżać wózkiem do rowu, lub na pola, bo drogę tarasowały wystraszone konie i 

bydło. Z wielkim trudem, przy pomocy żołnierzy pomagającym nam przepychac wózek po 

polach, dotarliśmy wreszcie do Płocka. Miasto było zbombardowane, wiele kamienic leżało w 

gruzach. Na ulicach leżały trupy, a głębokie leje po bombach utrudniały nam drogę. 

Miejscowa ludność musiała wcześniej opuścić miasto, gdyż domy były pozamykane, okna 

pozabijane deskami lub zasłonięte były okiennicami. Staraliśmy się jak najszybciej opuścić 

Płock w obawie przed kolejnym bombardowaniem. Pośpiesznie przeciągnęliśmy wózek przez 

miasto i weszliśmy na drewniany most na Wiśle. I wtym samym momencie rozpętało się 

piekło. Z północno - zachodniej strony nadleciała eskadra samolotów niemieckich. Zrzuciły 

kilka bomb na miasto i skierowały się na most. Gdy znalazły się w zasięgu artylerii 

przeciwlotniczej zaczęto do nich strzelać z dział ustawionych przy moście. Jeden z samolotów 

został trafiony i spadł do Wisły, tuż przy nas, potężnie eksplodując. Pozostałe samoloty 

natychmiast zawróciły i odleciały. A stłoczone na moście bydło i owce oraz zaprzęgi konne, 

wystraszone hukiem eksplozji, uciekały na oślep, co groziło zawaleniem drewnianych 

filarów. Byłaby to prawdziwa tragedia, ponieważ na moście było mnóstwo ludzi starających 

się przedostać na drugą stronę Wisły. Naszą rodzinę przed stratowaniem uratował wóz konny, 

za którym skryliśmy się przed oszalałymi zwierzętami. Po przepędzeniu z mostu zwierząt 

przeszliśmy na drugi brzeg już bez żadnych przeszkód. Ostatkiem sił dotarliśmy późną nocą 

do Sannik. Jeden z gospodarzy pozwolił nam zakwaterować się w swojej stodole. Tutaj 

okazało się, że nie mamy co jeść. Wszystkie zapasy wyczerpały się w drodze. Ponieważ była 

to jesień, więc ratowały nas okoliczne sady, pełne dorodnych owoców. Najwięcej zjadaliśmy 

jabłek. Niestety, po kilku dniach prawie wszyscy zachorowali. Nasze żołądki nie wytrzymały 

tej owocowej ,,diety”. Wszystkim groziła choroba, a nawet śmierć. Nie było przecież żadnej 
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pomocy lekarskiej. Trzeba było szukać za wszelką cenę jakiegoś rozwiązania tego problemu. 

Natychmiast potrzebne było gorące pożywienie i chleb. A zdobycie tych produktów 

graniczyło niemal z cudem. Okoliczni gospodarze nie chcieli dzielić się z nami swoimi 

zapasami, bo nie wiedzieli jaki los ich czeka. Mój ojciec z wujkiem widząc rozpacz w oczach 

kobiet, słysząc płacz dzieci, wybrali się do sąsiedniej wsi prosić o chleb. Była to 

niebezpieczna eskapada, gdyż wszędzie byli już Niemcy. Jednak zaryzykowali i to się 

opłaciło. Jakiś gospodarz ulitował się nad nimi, sprzedał 3 bochenki chleba i mały worek 

kaszy. To ,,podreperowało” nasze żołądki i po pewnym czasie wszyscy poczuli się lepiej. 

Uciekajacy cywile i wojsko obawiając się okrążenia niemieckiego, pozostawili bydło, konie i 

cały dobytek, a żołnierze uzbrojenie. Niemcy zajęli te tereny bez walki, gdyż Polacy nie 

stawiali zadnego oporu. Znaleźliśmy się w niemieckim okrążeniu, więc dalsza ucieczka stała 

się niemożliwa. W pobliżu nas, na polach i łąkach chodziło dużo bydła i koni pozostawionych 

przez gospodarzy i wojsko. Byliśmy bardzo wygłodniali, a kupno żywności stało się 

niemożliwe z chwilą zajęcia tych terenów przez Niemców. Któregoś popołudnia złapaliśmy 

młodą jałówkę pasącą się wśród stada bydła i wieczorem jedliśmy mięso pieczone na 

ognisku. Powoli przygotowywaliśmy się do powrotu. Sposród wielu porzuconych koni 

wybraliśmy czterokonny zaprzęg i ruszyliśmy w drogę do Lidzbarka. W pobliżu Gąbina 

osadnicy niemieccy chcieli odkupić od nas jednego konia. Nie zgodziliśmy się, więc 

namówili żołnierzy niemieckich, a ci zabrali nam konia i grozili, że wezmą wszystkie. 

Uratowała nas dobra znajomość języka niemieckiego i miejsce pochodzenia. Do Płocka 

dojechaliśmy późnym wieczorem. Most na Wiśle był zerwany, musieliśmy przeprawić się 

łodziami. W dalszej drodze do Lidzbarka nie napotykaliśmy już przeszkód. Otrzymana w 

Sannikach przepustka umożliwiała nam swobodny przejazd przez punkty kontrolne wojsk 

niemieckich. Do Lidzbarka dotarliśmy wieczorem w połowie października 1939r. Tej samej 

nocy Niemiec Pfeiffer zabrał nam cały zaprzęg koni. Musieliśmy przyjąć to ze spokojem, a 

nawet z wymuszoną pokorą, bo był on szefem SS na Lidzbark. Niemcy wkraczając do 

Lidzbarka nie zniszczyli miasta. I dlatego najrozsądniej postąpili ci, którzy pozostali na 

miejscu, bo uciekający ocierali się o śmierć, lub umierali od kul podczas nalotów na 

zatłoczone drogi”.22 

Dzień wybuchu II wojny światowej doskonale pamięta mieszkanka Lidzbarka pani 

Klara Miller, która obecnie ma 93 lata. Z jej opowieści dowiadujemy się ciekawych 

informacji m. in., że stacjonujące w mieście wojsko przystępując do przygotowań obronnych 

                                                           
22 W. Nowaliński, Uciekali ocierając się o śmierć, wyd. ,,Nowa Gazeta Lidzbarska” nr 19, listopad 2000r., s. 2 - 
3.  
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wycinało las za mleczarnią w celu poprawy widoczności. Następnie pani K. Miller dodaje: 

,,Ludność przed wrześniem przygotowywała się do ucieczki. Dnia 1 września wybuchła II 

wojna światowa, miałam wtedy 19 lat. Ludność cywilna musiała opuścić miasto. Ja i moja 

rodzina, prócz ojca, uciekaliśmy wozem w jednego konia do Brudnic koło Żuromina. 

Mieszkaliśmy w różnych pomieszczeniach. Spaliśmy na sianie, podłodze i słomie. Była tam 

mleczarnia, to chociaż mieliśmy do picia mleko. Wieczorami było widać łuny ognia. Po 14 

dniach wracaliśmy do domu. Spotkało nas dwóch polskich żołnierzy na koniach. Pytali: 

,,Dlaczego wracamy? Przecież tam są już Niemcy”. Nie było innego wyjścia, trzeba było 

wracać do domu. Gdy dojechaliśmy do mostu na ul. Zieluńskiej, siedzieli tam Niemcy, którzy 

zapytali nas po polsku: ,,Czemu uciekaliśmy?”. Wróciliśmy do domu”.23  

Również pani Helena Ławicka wspomina dzień wybuchu wojny. W jej relacji czytamy: 

,,Trzeba by jeszcze wspomnieć dzień 1 września 1939 roku. Mój Tato pracował w poczcie, 

był listonoszem. W piątek tegoż pamiętnego dnia moja Mama przygotowywała obiad. Był to 

dzień postny więc były ryby. Przybiegł do naszego domu posłaniec z oznajmieniem by 

szybko się pakować, bo zbliżają się wojska niemieckie. Mama zebrała naszą gromadkę, a 

było nas czworo, i poszliśmy do poczty. A tam okazało się, że pod gmachem poczty stały 

pojazdy przygotowane do podróży. Wywieziono nas do Zielunia. Muszę wspomnieć przy tej 

okazji. Otóż moja siostra Stefania udała się do fryzjera w Zieluniu, by obciąć jej piękne długie 

warkocze. Nie wiadomo było, jaka przyszłość nasz czeka, czy będzie woda i czy będzie 

można zadbać o czystość. Z Zielunia wywieziono nas gdzieś w pola, i całe szczęście, bo 

gdybyśmy pojechali dalej szosą nie wiadomo jaka nas czekałaby przyszłość. Tam bowiem 

była wielka strzelanina, wielu ludzi na tej trasie zginęło. Trafiliśmy do takiej chaty, że będąc 

w piwnicy widzieliśmy niebo, nie mówiąc o higienie osobistej. Ubikacja to drążek na jakichś 

słupkach, poniżej dół. Tam w takich warunkach byliśmy kilkanaście dni. Do domu 

wracaliśmy polnymi drogami, bo szosą szły wojska niemieckie. W domu zastaliśmy ruinę, 

okradzeni, ale w domu! Byliśmy szczęśliwi, że mamy swój dom”.24 Niektórzy mieszkańcy nie 

uciekli zbyt daleko. Panował chaos i dezorientacja. Przykładem jest los rodziny Galińskich 

mieszkających na ul. Słomiany Rynek. 1 września 1939r. udali się oni w kierunku Zielunia, a 

następnie w kierunku Klonowa. Pod leśniczówką spotkali Niemców, którzy kazali im wracać 

do domu.25 Z kolei pan Henryk Zawadzki podaje: ,,W dniu 1 września 1939r. w dzień 

                                                           
23 Przeżycia związane z II wojną światową pani Klary Miller. Dokument w posiadaniu autora. 
24 ,,Moje wspomnienia”. Wspomnienia pani Heleny Ławickiej. Dokument w posiadaniu autora. 
25 ,,W czasie wybuchu wojny mieszkaliśmy na Słomianym Rynku, ja, moi bracia Kazik i Janek, siostra Władzia 
oraz rodzice. Nie wiem dlaczego, ale tata spakował nas w przeddzień wybuchu wojny na wóz drabiniasty i 
mieliśmy jechać do Zielunia - tam podobno Niemcy nie mieli dotrzeć. Ludzi ogarnęła panika, robili rzeczy 
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wybuchu II wojny światowej zostaliśmy ewakuowani furmanką konną - cel Sierpc i dalej 

pociągiem na wschód. Zdążyliśmy dojechać do wsi Maki kilka kilometrów od Bieżunia. Tam 

zastały nas wojska niemieckie. Do Lidzbarka wracaliśmy etapami. Ostatnie zatrzymanie 

miało miejsce w Zieluniu”.26 Równie pełne napięcia były przeżycia rodziny Kamińskich: 

,,Pobódka! 1 września 1939r. godzina 5.00. Nie było śniadania. Wyruszamy kierunek Kolonia 

Bryńsk i w prawo na Królewski Bryńsk - leśniczówka, gdzie mieszkał pan leśniczy Weider, 

który był przyjacielem mego ojca. Dotarliśmy na obiad. Był piątek 1 września. W 

promieniach słońca powoli mijał pierwszy dzień wojny, jak się okazało wojny światowej. 

Starsi słuchali radia, a my młodzi urzędowaliśmy na skraju lasu, gdzie konnica gen. 

Władysława Andersa urządziła popas w drodze na Zieluń, Żuromin, Warszawę. O Niemcach 

na razie nie było słychać, a tylko z komunikatów radiowych nasi starsi dociekali jak się zbliża 

front. Minęła sobota, niedziela, a w poniedziałek 4 września 1939r. mój ojciec Franciszek 

podjął decyzję wysłania czujki do Lidzbarka. Poszedł mój brat Leopold, siostra Stefania i 

kuzynka Helena Kamińska - kierowniczka Ochronki. I poszli! I wrócili pod wieczór 

oznajmiając, że Niemcy z Wehrmachtem są już w Lidzbarku. Kontrolują wchodzących do 

miasta, pytają czy są mieszkańcami i nakazują wszystkim powrót do domów. Wróciliśmy 

furmanką leśniczego w konie. Miasto było wymarłe. Ludzie normalnie przestraszeni”.27 

Mieszkaniec wsi Jeleń Bronisław Kopański zapisał: ,,1 września 1939r. był piękny, 

słoneczny dzień. O wybuchu wojny dowiedzieliśmy się z radia (o godzinie 7.00), które było 

tylko jedno na całą wieś u pana Jana Płocickiego. Wieczorem o godzinie 19.00 sołtys ogłosił, 

że wszyscy muszą opuścić wieś Jeleń, bo może tędy przechodzić front. Pojechaliśmy w 

kierunku Zielunia wozem w konie. Trzy dni byliśmy w Zieluniu, potem pojechaliśmy w lasy 

koło Konopat. Gdy skończył się prowiant wróciliśmy do domu 5 września 1939r. Pierwszych 

niemieckich żołnierzy spotkaliśmy przy tartaku na ulicy Zieluńskiej w Lidzbarku. W mieście 

wszystkie mosty były wysadzone w powietrze. Nad naszymi głowami leciały dwa niemieckie 

samoloty, ale nie strzelali do nas, bo widzieli niemieckich żołnierzy”.28 Niestety wielu 

uciekinierów nie miało tyle szczęścia i spotkało się z okrucieństwem Luftwaffe.   

Dr Michał Dzimira. 

                                                                                                                                                                                     

irracjonalne, nie myśleli logicznie, byleby tylko uchronić siebie i najbliższych przed tym okrucieństwem. Po 
drodze do Zielunia spotkaliśmy człowieka, który powiedział, że Niemcy już tam są. Ojciec zdecydował, że w 
takim razie pójdziemy do Klonowa. Już przy Leśniczówce zobaczyliśmy niemieckie motocykle i jadących nimi 
roześmianych Niemców. Zatrzymali się obok nas. Ojciec trochę umiał po niemiecku. Kazali nam wracać do 
domu”. - zob. Relacja pani Heleny Koniszewskiej. Dokument w posiadaniu autora.  
26 Relacja pana Henryka Zawadzkiego, s. 1. Dokument w posiadaniu autora. 
27 Relacja pana Euzebiusza Kamińskiego, s. 4 - 5. Dokument w posiadaniu autora; Pierwszy zjazd rodzinny 
klanu Kamińskich. Księga Pamiątkowa Zjazdu, Lidzbark  1998r., s. 12. 
28 Relacja pana Bronisława Kopańskiego. Dokument w posiadaniu autora. 


