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Stefan Bronisław Starzyński ps. „Lew” (ur. 19 sierpnia 1893 w Warszawie, zm. prawdopodobnie 

pomiędzy 21 a 23 grudnia 1939 w Warszawie lub okolicach) – polski polityk, ekonomista, publicysta, major 

rezerwy Wojska Polskiego, prezydent Warszawy (1934–1939), przewodniczący Komitetu Obywatelskiego 

w czasie obrony Warszawy w 1939 roku
[1]

.  

Był komisarycznym prezydentem Warszawy, tj. mianowanym przez rząd, a nie wybieranym przez Radę 

Miasta 

Urodził się 19 sierpnia 1893 w Warszawie przy ul. Dobrej nr 33, jako trzeci syn Alfonsa Karola i Jadwigi z 

domu Lipskiej. Jego matka była nauczycielką języka francuskiego, zaś ojciec pochodził ze zubożałej 

szlachty, był drobnym urzędnikiem, a później rzemieślnikiem. W domu rodzinnym trwałe były tradycje 

powstańcze i patriotyczne. Najstarszemu synowi nadano imię Roman, na cześć dziadka powstańca w 1830r. 

(…) 

W pierwszych dniach I wojny światowej, chcąc uniknąć służby w armii carskiej opuścił Warszawę i udał się 

do Łodzi, gdzie mieszkała jego matka. Działał wraz ze swoją pierwszą żoną Józefą Wróblewską Starzyńską 

ps. „Zuza” w Polskiej Organizacji Narodowej (w 1917 r. żona opuściła go dla Sylwestra Wojewódzkiego
[3]

). 

22 października 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. (…) Jako dowódca plutonu II batalionu 5 pp brał 

udział w całym szlaku bojowym I Brygady. Walczył pod Stochodem, Rutką Sitowiecką i Sitowiczami n. 

Horyniem i innymi miejscowościami. (…) Po kryzysie przysięgowym Starzyński został zwolniony z 

Legionów i był internowany w Beniaminowie. Podczas pobytu w internowaniu zmarł 26 listopada jego 

ojciec. Od 26 listopada do 4 grudnia przebywał na urlopie okolicznościowym w związku z pogrzebem ojca. 

Zimą 1918 część internowanych oficerów wybrała możliwość służby w Polnische Wehrmacht jako okres 

przetrwania. Starzyński nie wybrał tej drogi. Znalazł się na liście 38 wypuszczonych, którzy chcieli 

powrócić do studiów lub zajęć przedwojennych. Zwolniony z obozu 1 marca 1918 r. Przez 8 miesięcy 

przymusowo musiał przebywać poza armią. Starzyński udał się do Warszawy, gdzie znalazł prace w 

Towarzystwie Przemysłowym, jednocześnie kontynuował działalność konspiracyjną w POW, która 

wspólnie z Pogotowiem Bojowym PPS dokonała ponad dwudziestu zamachów na przedstawicieli władz 

okupacyjnych.  

1 listopada 1918 Starzyński został wcielony do 1 kompanii oficerskiej Wojska Polskiego w Dęblinie. (…) 

Z wniosku o odznaczenie Krzyżem Walecznych wiadomo, że 28 maja 1920 służył w 3 baterii 10 pułku 

artylerii polowej. (…) W czasie jednej z potyczek bateria Starzyńskiego w ciągu trzech godzin wystrzeliła 

700 pocisków wstrzymując nieprzyjaciela, za co był przedstawiany wniosek odznaczeniowy. (…) We 

wrześniu 1920 Starzyński wyróżnił się w walkach z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego. 14 października 

1920 Starzyński został awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 (…) 

Zakończył służbę w stopniu kapitana. Za odwagę i ofiarność odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 1927 

zmieniano mu przynależność mobilizacyjną. Najpierw do 1 pułku artylerii ciężkiej (pac), później do 

Centrum Wyszkolenia Artylerii i w końcu do 8 pac. 1 stycznia 1934 r. mianowany majorem Wojska 

Polskiego.  

W 1922 r. zmienił wyznanie na ewangelicko-reformowane i ożenił się ponownie, z Pauliną z 

Chrzanowskich primo voto Stanisławową Tylicką (ur. 1894, zm. 29 maja 1939
[
 

Na rozkaz Marszałka Polski J. Piłsudskiego w latach 1922–1924 przejął obowiązki sekretarza generalnego 

Polskiej Komisji Reewakuacyjnej i Specjalnej, powołanej do realizacji polsko-rosyjskiego traktatu ryskiego. 

Komisja pracowała w Moskwie i innych miastach. Starzyński oprócz pracy śledził także przemiany 

zachodzące w Rosji. W 1924 opublikował pod ps. St. Stepol dwie prace: „Jak jest naprawdę dzisiaj w Rosji” 

i „Zagadnienia narodowościowe w Rosji Sowieckiej”. Był zwolennikiem niezależnej, demokratycznej 

Ukrainy. W pracy poddał krytyce działalność publicystyczną Stalina, traktującą o problemach 
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narodowościowych. W 1924 wrócił do Warszawy, gdzie rozpoczął działalność w administracji gospodarczej 

państwa. Nowy etap pracy to Ministerstwo Skarbu, członek Sekretariatu Komitetu ekonomicznego 

Ministrów, kierowanego przez premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego. Nowy premier 

Aleksander Skrzyński, bojąc się opozycji, nakazał Starzyńskiemu wstrzymać egzekucje z diet poselskich, na 

co Starzyński złożył dymisję 1 marca 1926 r. W atmosferze przewrotu majowego napisał swoje kredo 

gospodarczo-społeczne „Program rządu pracy w Polsce”. Postulował w nim reformę administracji, która 

powinna znajdować się pod stałą kontrolą społeczną. Opowiadał się za rozwojem samorządu terytorialnego i 

gospodarczego. Wyjście z depresji gospodarczej widział poprzez interwencjonizm podatkowy, kredytowy i 

celny. Widział potrzebę przeprowadzenia reformy rolnej, udzielania kredytów dla pobudzania inwestycji 

gospodarki rolnej, przyspieszenia akcji scaleniowej, likwidacji serwitutów. Domagał się rozszerzenia 

działalności państwowych monopoli. Łączył nadzieje gospodarcze z rozwojem polityki morskiej Państwa, 

budową Gdyni i magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia.  

Po przewrocie majowym pracował jako urzędnik ds. szczególnych zleceń przy prezesie Rady Ministrów 

Kazimierzu Bartlu, a następnie dyrektor Departamentu Ogólnego Ministerstwa Skarbu i wiceminister 

skarbu, od 1930 do 1933 poseł na Sejm z ramienia BBWR. Od grudnia 1932 roku został urlopowany z 

ministerstwa i mianowany wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. We wrześniu 1933 objął 

stanowisko generalnego komisarza Pożyczki Narodowej. W pracach poświęconych gospodarce opowiadał 

się za aktywną rolą Państwa w kapitalistycznej gospodarce towarowej. Nienawidził urzędniczej rutyny i 

konserwatyzmu. W latach 1931–1939 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Handlowej
[6]

. W 1934 został 

prezesem Związku Miast Polskich. W wyborach 1938 roku zyskał mandat senatora RP.  

W 1937 zaangażował się w polityczną działalność Obozu Zjednoczenia Narodowego. Był zwolennikiem 

autorytarnych rządów Józefa Piłsudskiego, a potem Edwarda Rydza-Śmigłego.  

2 sierpnia 1934 roku zastąpił Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego na stanowisku komisarycznego 

prezydenta m.st. Warszawy
[7]

. Kilkakrotnie przekładane wybory do Rady Miejskiej zostały przeprowadzone 

18 grudnia 1938 r. na podstawie ustawy o samorządzie gminy m. st. Warszawy z 16 sierpnia 1938 r. Nowo 

wybrana 100-osobowa Rada Miejska 29 marca 1939 przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru nowego 

prezydenta miasta
[8]

. Kandydat lewicy Tomasz Arciszewski uzyskał 42 głosy, a Stefan Starzyński 40 

głosów; radni endecji i ONR odmówili udziału w głosowaniu w związku ze zmianą przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych zasad wyboru prezydenta (zgodnie z nowymi zasadami kandydatów mogły zgłaszać 

wyłącznie kluby liczące co najmniej 20 radnych)
[9]

. Z powodu nieuzyskania większości przez żadnego z 

kandydatów, premier powołał na stanowisko prezydenta miasta Starzyńskiego
[10]

.  

(…) 

Bilans 5-letnich rządów Starzyńskiego w Warszawie: budowa ponad 100 tys. mieszkań z infrastrukturą, 

budowa 30 gmachów szkolnych i modernizacja kilkudziesięciu starych, wykończenie i oddanie do użytku – 

Muzeum Narodowego, Domu Turysty, hali targowej na Żoliborzu, szpitala Przemienienia Pańskiego, 

renowacja pałacu Blanka, Arsenału, pałacu Brühla, odkrycie fragmentu średniowiecznych murów 

Warszawy, przygotowanie wstępnego projektu budowy mostu Piłsudskiego i sieci metra, modernizacja 

arterii wylotowych Warszawy, modernizacja siedmiu szpitali, budowa wiaduktu żoliborskiego nad 

Dworcem Gdańskim i przedłużenia ulicy Bonifraterskiej. 27 lipca 1939 napisał testament, w którym własne 

zbiory sztuki zapisał Muzeum Narodowemu.  

Podczas kampanii wrześniowej po odmowie wykonania rozkazu ewakuacji ze stolicy, sprawował funkcję 

komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Na propozycję odlotu z Warszawy samolotem 

przysłanym przez E. Rydza-Śmigłego, odpowiedział gen. Juliuszowi Rómmlowi jako dowódcy obrony 

stolicy: „Tak jak pan dzieli los swoich żołnierzy – tak i ja pozostanę wśród swoich”. W dniu 6 września gen. 

Kazimierz Sosnkowski wezwał prezydenta Starzyńskiego do kwatery dowódcy obrony Warszawy gen. 

Waleriana Czumy. We wspomnieniach „Cieniom września” K. Sosnkowski odnotował: „Do prezydenta 

Starzyńskiego zwróciłem się z żądaniem natychmiastowego zmobilizowania ludności Warszawy do walki i 

do prac pomocniczych. Zostało ustalone, że skieruje on zaraz apel do mieszkańców stolicy aby zjawili się w 

wyznaczonych punktach zbiórki do kopania rowów i budowy barykad. Miasto zobowiązało się dać tyle 
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sprzętu saperskiego, ile miało do dyspozycji, resztę oraz sprzęt minerski obowiązany był dostarczyć 

dowódca okręgu I. Zarząd miejski miał wyłączyć gaz i wodę w strefach obrony. Przed zakończeniem 

odprawy prezydent Starzyński zameldował mi, że wszystkie zalecenia wykona niezwłocznie, jednakże 

następnego dnia musi przekazać urząd prezydenta swojemu zastępcy oraz opuścić Warszawę, aby 

zameldować się w pułku (8 pac w Toruniu), do którego ma przydział na podstawie karty mobilizacyjnej. 

Moją odpowiedzią było wezwanie, aby pozostał na miejscu, w Warszawie, gdzie będzie potrzebniejszy 

aniżeli w pułku. Prezydent Starzyński oświadczył, że wobec takiego pozostanie na urzędzie, traktując mój 

rozkaz jako zwolnienie go od obowiązku stawiennictwa w pułku”. Prezydent Starzyński rozbudowywał sieć 

cywilnej obrony stolicy: Ochotnicze Bataliony Obrony Warszawy, Robotnicze Bataliony Obrony Stolicy, 

Straż Obywatelską, bataliony Pracy i Radę Obrony Stolicy (na wzór Rady z 1920) oraz Stołeczny Komitet 

Samopomocy Społecznej. Znakomity organizator, podtrzymywał ducha oporu ludności żarliwymi 

przemówieniami radiowymi. Zachowało się nagranie, w którym wypowiedział pamiętne słowa: „Chciałem, 

by Warszawa była wielka (…) I dziś widzę ją wielką…”. Po kapitulacji Warszawy był współtwórcą struktury 

administracji podziemnej. Współpracował z pierwszym komendantem głównym Służby Zwycięstwa Polski 

gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim.  

Został aresztowany przez Niemców 27 października 1939 w ratuszu
[11]

. Był przesłuchiwany w siedzibie 

Gestapo w alei Szucha i osadzony w Areszcie Centralnym
[11]

. Stamtąd został przewieziony do więzienia 

przy ul. Rakowieckiej, skąd trafił na Pawiak, gdzie był więziony w izolacji na jego oddziale kobiecym, tzw. 

Serbii 

Śledztwo w sprawie śmierci Starzyńskiego w latach 1969–1972 prowadziła sędzia Lidia Kwiatkowska z 

Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
[13]

.  

Wcześniejsze hipotezy mówiły, że Starzyński został zamordowany 19 marca 1944 r. w kopalni soli potasu, 

gdzie był więźniem filii obozu i pracował w Lipskim Ogólnym Przedsiębiorstwie Transportu, w którym 

produkowano części do samolotów. Według świadków, na kozłach ustawiono deskę, na której postawiono 

S. Starzyńskiego z dwoma pełnymi wiadrami wody. Stał na niej tak długo, aż zemdlał i zmarł. Data i 

miejsce śmierci zostały ujawnione przez władze niemieckie dopiero w styczniu 1994. Dokumenty były w 

posiadaniu Stasi i mimo próśb z polskiej strony nie były ujawnione
[14]

. Śmierć prezydenta historycy 

przypisują Einsatzgruppe IV pod dowództwem SS-Brigadeführera Lothara Beutela, która dnia 30 września 

1939 została przerzucona do Warszawy
[15]

.  

Prowadzący śledztwo w sprawie okoliczności śmierci, pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej zakończył 

dochodzenie w dniu 8 września 2014 roku. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania oświadczyła, że 

śmierć Stefana Starzyńskiego nastąpiła w wyniku rozstrzelania przez Gestapo, pomiędzy 21 a 23 grudnia 

1939 roku w Warszawie lub jej okolicach. Sprawcami zabójstwa mieli być: SS-Oberscharführer Hermann 

Schimmann, SS-Hauptscharführer Weber i SS-Unterscharführer Perlbach
[
 

  Order Orła Białego – pośmiertnie (2010)
[22]

  

  Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (24 września 1939)  

  Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1933)
[23][24]

  

  Order Krzyża Grunwaldu I klasy – pośmiertnie (1946)
[25]

  

  Krzyż Niepodległości Polski Podziemnej z Mieczami – pośmiertnie (12 sierpnia 1954, odznaczony przez 

Prezydenta RP na uchodźstwie Augusta Zaleskiego)
[26]

  

  Krzyż Niepodległości
[23]

  

  Krzyż Walecznych (trzykrotnie)
[23][27]

  

  Złoty Krzyż Zasługi (1937)
[23][28]

  

  Medal Pamiątkowy za Wojnę
[23]

  

  Medal Dziesięciolecia
[23]

  

  Złoty Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii Literatury – „za zasługi dla dobra literatury” (1936)
[29]

  

  Order Leopolda II I klasy (Belgia)
[23]

  

  Order Korony II klasy (Włochy)
[23]

  

  Order Krzyża Orła II klasy (Estonia, 1935) 
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