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kampanii wrześniowej spisany w obozie jenieckim; oprac., wstęp i 

przypisy Jan Brzeski. – Kraków : Fundacja Centrum Dokumen-

tacji Czynu Niepodległościowego ; Księgarnia Akademicka, 1999. 

– 102, [1] s., [8] s. 
 

Mój wrzesień 1939 : pamiętnik z kampanii wrześniowej spisany w obozie 

jenieckim to wspomnienia kapitana Bronisława Koniecznego (1896-1973), oficera 

intendentury 2. Dywizjonu Pociągów Pancernych w Niepołomicach k. Krakowa. 

Pamiętnik przedstawia plastyczny opis ewakuacji szkolnego pociągu przed frontem 

niemieckim, perypetie cofającego się wojskowego zaplecza, ludzkie realia wrze-

śniowej tragedii, nieznane szczegóły ewakuacji podczas kampanii obronnej oraz 

osobiste jego losy podczas tragicznej dla Polski jesieni 1939 r., gdy zawędrował aż 

w okolice Tarnopola. Trasa ewakuacji i wędrówki zaznaczona jest na dołączonej do 

książki mapie, a kilkanaście unikatowych ilustracji przedstawiających m.in. przed-

wojenne polskie pociągi pancerne ubogacają publikację. Książka zawiera Wpro-

wadzenie autorstwa znanego krakowskiego historyka Jana Brzeskiego, w którym 

przedstawia on m.in. syntezę dziejów polskich pociągów pancernych w II Rzeczy-

pospolitej Polskiej oraz ponadto w osobnym tekście w książce prezentuje Życiorys 

Bronisława Koniecznego. Wspomnienia B. Koniecznego zaopatrzone są w przypi-

sy opracowane przez J. Brzeskiego oraz bibliografię (wykorzystaną literaturę 

przedmiotu) ,nadto w indeks nazwisk i nazw geograficznych. Książka ma walory 

poznawcze i patriotyczne, może być przydatna nie tylko historykom wojskowości, 

ale także miłośnikom kolejnictwa, naszego oręża pancernego, Małopolski, polskich 

Kresów Południowo-Wschodnich i dziejów regionalnych.  

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English):  
 

[Rev.:] My September 1939 : a Diary of the September Campaign Written in a 

Prisoner- of- War Camp 

 

 



 142 

 

Abstract (Summary): 
 

A book of memoirs entitled Mój wrzesień 1939 : pamiętnik z kampanii 

wrześniowej spisany w obozie jenieckim [My September 1939 : a Diary of the 

September Campaign Written in a Prisoner of War Camp], written by Bronislaw 

Konieczny (Bronisław Konieczny), is thematically related to special problems 

connected with the Polish defensive war in September 1939. The publication 

includes a biography of a Polish officer of that time. Its author, Bronislaw Koniec-

zny, was an officer on a Polish armoured train. The work is a source-based history 

written by an eyewitness, who was in a German prison camp for Polish officers 

during the times of World War II. The book has been published in Polish. 
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