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Prowizoryczne mogiły,
wypalone kamienice,
uszkodzone kościoły – zdjęcia
Antoniego Snawadzkiego
to znakomita dokumentacja
zniszczeń Warszawy
z września 1939 roku.
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budynku przy al. Wojska Polskiego 29 trzech funkcjonariuszy niemieckiej policji bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei,
Sipo) 19 stycznia 1940 roku wyprowadziło Antoniego Snawadzkiego. Świadkami aresztowania byli członkowie rodziny – żona i dwoje dzieci. Niemcy
prawdopodobnie odwieźli Snawadzkiego do siedziby policji bezpieczeństwa
przy al. Szucha. Jego późniejsze losy do
dziś pozostają nieustalone. Nie wiemy,
pod jakimi zarzutami został aresztowany,
gdyż brak jest jakichkolwiek dokumentów ze śledztwa i śladów pobytu w niemieckich więzieniach. Nie wiadomo też,
gdzie i jak zginął.
Snawadzki to postać niezwykła. Urodzony w 1897 roku w Kaliszu (wówczas zabór pruski) w rodzinie weterana
Powstania Styczniowego i wychowany
w patriotycznej atmosferze, w 1915 roku
porzucił szkołę i zbiegł do Galicji. Walczył w Legionach Polskich i na wojnie
z bolszewikami. Dostał się do niewoli
bolszewickiej, mimo tortur i wydanego
wyroku śmierci uciekł i przedostał się do
Polski. W 1921 roku walczył w III powstaniu śląskim. Po zakończeniu walk
o granice II Rzeczypospolitej służył nadal w wojsku, a po zwolnieniu podejmował prace w ochronie obiektów przemysłowych. Od 1936 roku pozostawał bez
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stałego zatrudnienia. Pasjonował się fotografią, lecz brak członkostwa w cechu
i odpowiednich dokumentów uniemożliwił mu podjęcie działalności zawodowej
w tej dziedzinie. Po agresji III Rzeszy
na Polskę wziął udział w obronie Warszawy jako żołnierz ochotniczych oddziałów dywersyjnych gen. Stanisława
Bułaka-Bałachowicza. Uniknął niewoli
i po kapitulacji stolicy pozostał w mieście. Korzystając z prywatnego sprzętu
fotograficznego, jesienią 1939 roku dokumentował zniszczone budynki i inne
ślady walk, a także ekshumacje ofiar
dokonywane w celu przenoszenia ciał
z prowizorycznych grobów na ulicach
i skwerach na cmentarze. Być może wtedy zwrócił na siebie uwagę niemieckich
służb bezpieczeństwa, co doprowadziło
do aresztowania.

Swoje fotografie Snawadzki przekazał
przed pojmaniem Bolesławowi Paprockiemu, w którego rękach pozostały do
1944 roku, kiedy to Paprocki powierzył
je znajomemu. W czasie Powstania Warszawskiego uległy rozproszeniu. Część
odbitek (w formacie pocztówkowym)
znalazła się wśród fotografii wykonanych w czasie okupacji przez różnych
autorów i ukrytych w czasie walk w jednym z budynków na terenie Warszawy.
Po wojnie zdjęcia te trafiły do zbiorów
Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Część fotografii (zaopatrzona w odręczne podpisy Snawadzkiego) tuż po wojnie znalazł Zbigniew
Kwiatkowski w domu przy ul. Wspólnej
w Warszawie i w 1946 roku przekazał do
Muzeum Historii m.st. Warszawy. Znaczącą partię, liczącą blisko 250 odbitek
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dużego formatu (23,7 x 17,9 cm, zaopatrzonych w opisy drukowane, wykonane najprawdopodobniej przez Snawadzkiego), Bolesław Modzewski przekazał
w 1966 roku Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Zdjęcia te
są sygnowane pieczątką „FOT: ANWIJABOWADZKI WARSZAWA”, co jest
pseudonimem autora utworzonym od liter imion i nazwiska: Antoni Wiktor Jarema Bończa-Snawadzki. Pewna liczba
fotografii znajduje się ponadto u rodziny
autora (wykonane w latach osiemdziesiątych ich reprodukcje również trafiły
do Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich). Obecnie największy
zbiór zdjęć znajduje się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, który przejął
je po dawnej Głównej Komisji.
We wrześniu 1939 roku, w wyniku
licznych niemieckich bombardowań
lotniczych i wzmożonego ostrzału artyleryjskiego, wiele warszawskich budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Znaczne straty
poniosła też ludność cywilna. Celami
dla bomb i pocisków były nie tylko
obiekty wojskowe i związane z obronnością, ale także skupiska ludności
i pomniki kultury, co stanowiło naruszenie konwencji haskiej z 1907 roku
o zasadach prowadzenia wojny lądowej (ratyfikowanej zresztą przez Niemcy). Widok ruin robił duże wrażenie
nie tylko na mieszkańcach stolicy, ale
nawet na Niemcach, co widać w zachowanych albumach zdjęć wykonanych przez niemieckich żołnierzy
i funkcjonariuszy.
Żołnierzy i cywilów, którzy zmarli
w trakcie bombardowań i ostrzału artyleryjskiego lub w wyniku odniesionych ran,
często grzebano w pobliżu miejsca śmierci. Pochówków dokonywano na placach
i skwerach. Po zakończeniu walk okupacyjne władze niemieckie zarządziły ekshumacje i przeniesienie ciał na cmentarze.
Pierwsze zdjęcie (fot. 1) przedstawia
groby na skwerze na pl. Grzybowskim,
widziane sprzed kościoła Wszystkich
Świętych. W głębi fragment wypalonego
budynku Hotelu Poznańskiego (pl. Grzybowski 16). Na mogiłach widoczne heł-

my wojskowe. Na pierwszym planie grób
N.N. Rutkowskiego zmarłego 24 (?)
września 1939 roku, co można przeczytać na tabliczce zamocowanej do krzyża.
Jednym z uszkodzonych w trakcie
działań wojennych warszawskich kościołów był kościół św. św. Apostołów
Piotra i Pawła przy ul. Emilii Plater 24
(między ul. Wspólną i Nowogrodzką).
Na zdjęciu (fot. 2) – widziany od strony
północnej spalony we wrześniu 1939
roku dach tylnej części kościoła
z absydą (po lewej) i ośmioboczną
kopułą (po prawej).
Bomby lotnicze i pociski artylerii dalekiego zasięgu powodowały
najczęściej uszkodzenia dachów
i sklepień. Na kolejnym zdjęciu
(fot. 3) widać zniszczony dach
kościoła, brak górnego zakończenia filaru podtrzymującego strop,
wybite boczne szyby (w oknach
i rozetach) oraz wyrwy w prawej ścianie bocznej. Kościół został całkowicie zniszczony przez
Niemców po upadku Powstania
Warszawskiego i odbudowany
po wojnie w zmienionej formie.
Pogwałceniem przepisów
konwencji haskiej było celowe
bombardowanie przez niemieckie lotnictwo szpitali, zarówno
cywilnych, jak i wojskowych,
pomimo wyraźnego oznaczenia ich symbolami Czerwonego

Krzyża. Ucierpiał m.in. szpital św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12 (fot. 4).
Wskutek zbombardowania 25 września
1939 roku zginęło ok. dwustu pacjentów i członków personelu. Ostatecznie
szpital ten został zniszczony w czasie
Powstania Warszawskiego. Budynek
główny, który odbudowano po wojnie,
istnieje do dziś. O rozmiarze zniszczeń
świadczą ruiny jednego ze spalonych
tylnych pawilonów.
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Zniszczona została zabudowa północnej pierzei pl. Piłsudskiego (fot. 5),
jednego z najbardziej reprezentacyjnych
punktów stolicy. Pośrodku widoczne są
ruiny spalonej kamienicy przy ul. Os-

solińskich 8 (prawdopodobnie w trakcie wyburzania, gdyż na fotografiach
z wkroczenia wojsk niemieckich fasada
jest zachowana), po lewej narożnik oficyny Pałacu Brühla i wylot ul. Wierzbowej.
Przygnębiająco
wyglądał początek
ul. Grzybowskiej:
na zdjęciu widać po
obu stronach góry
gruzu ze zburzonych
kamienic, a w głębi
częściowo zburzony
fragment wschodniej
pierzei ul. Granicz-
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Ð Wypalony budynek na rogu
ulic Miodowej i Senatorskiej

nej naprzeciw wylotu ul. Grzybowskiej
(fot. 6). Między gruzami przechodzą ludzie, kilka osób chodzi po gruzowisku.
Bombardowanie budynków mieszkalnych powodowało często znaczne
ofiary wśród ludności cywilnej. Pod
jednym ze zdjęć przedstawiających
resztki nieustalonych kamienic przy
ul. Pańskiej Snawadzki umieścił informację: „ulica Pańska zginęło 41 osób”.
Na rogu ul. Świętokrzyskiej i Mazowieckiej znajdowała się ruina wypalonej
kamienicy hr. Ostrowskiego (ul. Świętokrzyska 24/26, róg ul. Mazowieckiej 1).
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Na zdjęciu (fot. 7) – widok ze skweru na
pl. Napoleona (obecnie pl. Powstańców
Warszawy) sprzed uszkodzonego wieżowca Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Prudential” (na skraju z lewej).
Znacznych uszkodzeń nie uniknęła zabudowa przy ul. Nowy Świat i w sąsiednich kwartałach. Niektóre budynki zostały niemal zupełnie zburzone, tak jak
nierozpoznane kamienice stojące prawdopodobnie po wschodniej (parzystej) stronie ulicy na odcinku między al. 3 Maja
(obecne Aleje Jerozolimskie) i ul. Ordynacką (fot. 8).
Niedaleko znajdowały się zburzone
budynki przy ul. Ordynackiej po jej parzystej stronie (fot. 9). Na pierwszym
planie – ruiny parterowych pawilonów
przed cyrkiem (ul. Okólnik 1, obecnie
na jego miejscu wznosi się budynek
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina), po lewej – wypalona kamienica po wschodniej stronie ul. Okólnik.
Antoni Snawadzki nie był jedynym
fotografem dokumentującym zniszczenia Warszawy z okresu obrony miasta.
W zbiorach Archiwum IPN znajduje się
kilkadziesiąt fotografii opisanych jeszcze
w dawnej Głównej Komisji jako „Znisz-
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czenia wojenne – Warszawa 1939”. Część
z nich została wykonana jesienią 1939
i zimą 1939/1940 roku, część może pochodzić z późniejszego okresu okupacji
i lat powojennych. Niestety, brak informacji o autorach i czasie powstania zdjęć,
co uniemożliwia jednoznaczne datowanie
i interpretację. Nie wiadomo nawet, czy
w tej grupie nie ma zdjęć wykonanych
przez Niemców. Można jednak
stwierdzić, że zdjęcia ruin na ulicach stolicy wykonywali także
znani fotografowie, jak np. Edward Fikus (zachowały się sygnowane przez niego fotografie
wykonane w formie pocztówek).
Rodzą się pytania: czy autorzy robili je jedynie na własny użytek, czy
była to skoordynowana akcja? Niezależnie od tego po Antonim Snawadzkim pozostał obszerny zbiór
fotografii będących świadectwem
tragicznych wydarzeń. Choćby z tego
powodu, jak i z racji niezwykle bogatego życiorysu, zasługuje on na
trwałe miejsce w historii Warszawy
i zbiorowej pamięci jej mieszkańców. Kolekcja zdjęć oraz sylwetka
autora zostały przedstawione w ob-
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szernym albumie Okaleczone miasto –
Warszawa’39. Wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotograﬁach Antoniego Snawadzkiego, opracowanym przez Marcina
Majewskiego i wydanym przez Instytut
Pamięci Narodowej w 2009 roku.
Konrad Wiesław Ślusarski – pracownik Biura
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
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