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UWAGI WSTĘPNE 
Podczas 2. edycji Patriotycznej gry komunikacyjnej opartej o 123 Miejsca 
Pamięci Armii Krajowej wpadłem na pomysł, uzupełnić tak opisy 
upamiętnianych wydarzeń i biogramy Ŝołnierzy AK, aby zawierały w sumie 
reprezentatywne i wyczerpujące informacje o działalności Okręgu Warszawa 
Armii Krajowej. Wymagało to w pierwszej kolejności wyszukania kolejnych 
Miejsc Pamięci Armii Krajowej. 

Miejsca te znajdowałyby się nie tylko w Warszawie, ale i w miejscowościach 
podwarszawskich, które w czasie wojny były objęte działaniem Obwodu VII 
"ObroŜa" Armii Krajowej.  

Rozpatrywane były trzy okresy działalności: przed Powstaniem 
Warszawskim, podczas Powstania oraz po jego zakończeniu. 

Opracowane informacje byłyby najpierw zebrane w jednym wirtualnym 
miejscu jakie tworzy Gra, a następnie w postaci papierowej ksiąŜki. 

Starałem się przy tym wybrać takie wydarzenia i takich Ŝołnierzy AK, aby 
opisy i biogramy były róŜnorodne i ciekawe. Koniecznym warunkiem było 
dostępność materiałów źródłowych. 

Dodatkową zachętą do uwzględnienia wydarzeń w miejscowościach 
podwarszawskich było umieszczenie w nich tabliczek z kodami QR, 
umoŜliwiających rejestrowanie początku przejazdów do Miejsc Pamięci 
znajdujących się w Warszawie. Tabliczki te umoŜliwiają takŜe rejestrowanie 
końca przejazdów z Warszawy do Miejsc Pamięci znajdujących się pod 
Warszawą, przy czym warunkiem jest ich ujęcie w Grze. Z kilku tych 
miejscowości otrzymałem pozytywne oceny takiego zamiaru, wraz z 
uzupełniającymi informacjami: Izabelin, Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, 
Nadarzyn, Nieporęt, Piaseczno i Ząbki - za co serdecznie dziękuję. 

Przy opracowywaniu opisów korzystano przede wszystkim z publikacji 
internetowych, zachowując wymaganą ostroŜność i konfrontując informacje z 
róŜnych źródeł. Wykorzystywano równieŜ fundamentalne pozycje z historii 
AK. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe opracowane szczegółowe opisy reprezentatywnych 
Miejsc Pamięci umoŜliwiły stworzenie unikalnego wykazu Ŝołnierzy Okręgu 
Warszawa Armii Krajowej.   

Prowadzone postępowanie było realizowane dotąd w 3 etapach: 
1) pierwsze 50 Miejsc Pamięci, 1. edycja gry; 
2) kolejne 73 Miejsca Pamięci – w sumie 123, 2. edycja gry;  
3) kolejne 52 Miejsca Pamięci – w sumie 175. 

Planuje się jeszcze jedno uzupełnienie Miejsc Pamięci AK oraz wydanie w 
2018 roku ksiąŜki po roboczym tytułem: Historia Armii Krajowej – 
Działalność Okręgu Warszawa, o analogicznej strukturze jak niniejsza 
ksiąŜka. Będzie ona zawierać opisy około 200 Miejsc Pamięci, około 1000 
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pytań testowych z prawidłowymi odpowiedziami oraz indeks ponad 5 tysięcy 
Ŝołnierzy AK Okręgu Warszawa. 

Zgodnie z powyŜszym podejściem niniejsza ksiąŜka zawiera opisy Miejsc 
Pamięci znajdujących się zarówno w poszczególnych dzielnicach Warszawy, 
jak i w miejscowościach powiatów podwarszawskich: 
• 24 miejsca leŜące w granicach Warszawy: opisy 124–147; 
• 28 miejsc leŜących poza granicami Warszawy: opisy 148–175. 

Wśród nowych Miejsc Pamięci wyróŜnić moŜna 12 miejsc „zagranicznych” – 
dotyczących cudzoziemców lub osób innych narodowości, które były 
Ŝołnierzami Armii Krajowej, a takŜe wydarzeń, w których uczestniczyli 
cudzoziemcy. Spośród nich 11 leŜy w granicach Warszawy, a 1 poza 
Warszawą – opis 160. W poprzedniej edycji gry było juŜ jedno „zagraniczne” 
Miejsce Pamięci – Góra Lotnika, nr 85. 

Łącznie z niniejszym uzupełnieniem opisano dotąd 175 Miejsc Pamięci (123 
+ 52).  

Opracowano takŜe 260 pytań testowych jednokrotnego wyboru z 3 moŜliwymi 
odpowiedziami (po 5 dla kaŜdego Miejsca Pamięci), które będą dostępne 
przy poszczególnych opisach. Udzielone odpowiedzi zostaną uwzględnione 
w „Patriotycznej grze komunikacyjnej”. 

W następnej kolejności zamieszczono indeks wymienionych osób.  

Na zakończenie uzupełnień zamieszczono wykaz wstępnie przewidzianych 
uzupełnień Miejsc Pamięci.  

Mam nadzieję, Ŝe opracowana ksiąŜka umoŜliwi szerokiemu kręgowi 
odbiorców zapoznanie się z kolejnymi, często nieznanymi fragmentami 
historii Armii Krajowej i Ŝyciorysami wybranych jej Ŝołnierzy. 

 

Marek Cieciura  
Wiceprezes Zarządu Głównego  

Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej 
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Opracował Marek Cieciura 
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Okręg Warszawa AK - kryptonimy: "40", "XX", "Wydra". "Drapacz", "Prom" był 
jednostką terytorialno-organizacyjną Armii Krajowej, obejmującą teren 
Warszawy i powiatu warszawskiego.  

Jednostki wojskowe okręgu wzięły udział w Powstaniu warszawskim. We 
wrześniu 1944 oddziały okręgu przekształciły się w Warszawski Korpus Armii 
Krajowej. 

Sztab Okręgu 
Komendantami okręgu byli kolejno: 
• Henryk Józewski „Olgierd” (do stycznia 1940); 
• ppłk/płk Zdzisław Zajączkowski „Grzywa”, „Cieślak” (do marca 1941); 
• płk/gen. Antoni Chruściel „Monter”, „Nurt” (kwiecień 1941 – październik 

1944). 

Według danych z lipca 1944 sztab okręgu przedstawiał się następująco: 
• Komendant – płk dypl. piech. Antoni Chruściel „Monter”; 
• Szef sztabu – mjr dypl. art. Stanisław Weber „Chirurg”; 
• Inspektor LewobrzeŜny „Reflektor” – mjr Karol Błasiński „Antoni Rymarz”; 
• Inspektor PrawobrzeŜny „Latarnik” – mjr Mieczysław Bigoszewski*** 

„Groch”; 
• I oficer sztabu – rtm. kaw. Romuald Radziwiłłowicz „Zaremba”; 
• Oddział II (wywiad i kontrwywiad); Szef wywiadu – mjr Henryk Trojańczyk 

„Miecz”; Szef kontrwywiadu – por. Wincenty Kwieciński „Lotny”; 
• Oddział III (operacyjno-szkoleniowy) – szef oddziału mjr dypl. Stanisław 

Weber „Chirurg”; 
• Oddział IV (kwatermistrzostwo) – szef oddziału rtm. Tadeusz Dołęga-

Kamieński „Badacz”;  
° Kompania motorowa „Orlęta” – ppor. rez. Stanisław Srzednicki „Stach” 

• Oddział V (Łączność) – szef oddziału kpt. łącz. Kazimierz Larys „Lech”  
° Batalion łączności – dowódca por. rez. Kazimierz Malinowski „Mirski”; 
° Kadrowa kompania radiotelegraficzna „Radio” – dowódca por. łącz. 

Czesław Pieniak „Mak”; 
• Oddział V (Biuro informacji i propagandy) – szef oddziału por. rez. Antoni 

Nowak-Przygodzki „Opel”; 
• Referat Saperów „XII-s” – szef referatu kpt. sap. Józef Pszenny „Chwacki”;  

° 1 Batalion saperów – dowódca por. sap. Stanisław Gąsiorowski 
„Mieczysław” (kompanie 101 i 102); Podległy Referatowi Saperów; 

° 2 Batalion Saperów Praskich – dowódca por. Lucjan Zaruski 
„Władysław”; 

• Wojskowa SłuŜba Ochrony Powstania (WSOP) „Niagara” „O” – dowódca 
mjr rez. art. Antoni Łocz „Promień”;  
° Zgrupowanie UŜyteczności Publicznej WSOP „N-9215” (Warszawska 

Elektrownia Miejska) – dowódca kpt. rez. Stanisław Skibniewski 
„Cubryna” (6 plutonów); 

° Pluton UŜyteczności Publicznej WSOP „Nenufar” (Elektrownia 
Pruszkowska) – dowódca ppor. rez. Stefan Kwiatkowski „Zabłocki”; 
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• Wojskowa SłuŜba Kobiet – komendantka Maria Szymkiewicz-Drzymulska 
„Rysia”. 

Oddziały dyspozycyjne 
• Dowódca Kedywu – ppor. Józef Roman Rybicki „Andrzej”; 
• Oddział dyspozycyjny „A” („Kolegium A”) – dowódca ppor. rez. Tadeusz 

Wiwatowski „Olszyna”; 
• Oddział dyspozycyjny „B” („Kolegium B”) KOSA – dowódca por. Ludwik 

Witkowski „Kosa”; 
• TOW Śródmieście („Kolegium C”) – dowódca ppor. rez. Edward 

Paszkowski „Wiktor”; 
• Kobiece patrole minerskie – dowódca dr med. Zofia Franio „Doktor”; 

Odwód komendanta okręgu 
• Dowódca odwodu – ppłk. Franciszek Rataj „2808”, „Paweł”; 
• Batalion NOW-AK „Antoni”; 
• Batalion „Wigry”; 

Struktura 
Okręg początkowo dzielił się sześć obwodów. W styczniu 1942 w wyniku 
studium powstania powszechnego, z powiatu warszawskiego wyłączono 
samodzielny rejon Okęcie, włączając go w skład okręgu. Z tego samego 
powodu w połowie 1942 w skład okręgu włączono powiat warszawski. 
• Obwód I - Śródmieście, Stare Miasto - komendant ppłk. Edward Pfeiffer 

„Radwan”; 
° Rejon 1 (Stare Miasto, Powiśle, Muranów) kryptonim „XXI-11" – 

dowódca mjr Stanisław Błaszczak „Róg”; 
° Rejon 2 (Śródmieście południowo-wschodnie) kryptonim „XXI-12" - 

dowódca rtm. Władysław Abramowicz „Litwin”; 
° Rejon 3 (Śródmieście południowo-zachodnie) kryptonim „XXI-13" - 

dowódca mjr Władysław Brzeziński „Ratusz”; 
° Rejon 4 (Śródmieście północno-zachodnie) kryptonim „XXI-14" „Reguła” 

- dowódca mjr Stanisław Steczkowski „Zagończyk”; 
• Obwód II - śoliborz, Marymont, Bielany – komendant ppłk. Mieczysław 

Roman Niedzielski "śywiciel";; 
° Rejon I śoliborz kryptonim "XXII-21"- dowódca kpt. Marian Kamiński ps. 

"śaglowiec", "Ster", "Jur"; 
° Rejon II Marymont kryptonim "XXII-22" – dowódca rtm. Adam 

Rzeszotarski ps. "śmija", "Junosza", "Sum"; 
° Rejon III Bielany kryptonim "XXII-23" – dowódca kpt. Marian Masternak 

"Zwoliński" (do 1943), następnie mjr Władysław Nowakowski "Serb", 
"śubr"; 

° Rejon IV Powązki kryptonim "XXII-24" – dowódca kpt. Kazimierz 
Nowacki "Witold", "Szkodnik", "śyrafa"; 

Stan osobowy Obwodu w licu 1944 wynosił 132 oficerów, ok. 2921-2953 
Ŝołnierzy i blisko 400 kobiet. Łącznie ok 3400 osób. 
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• Obwód III - Wola. Dpwódcami byli kolejno: kpt./mjr Janusz Stanisław 
Dobrski „śuk” (od 1940); ppłk. Ludomir Wysocki „Rosa”, „Mróz” (od marca 
1942 do października 1942); ppłk. Jan Tarnowski „Lelek”, „Waligóra” (od 
kwietnia 1943). 
° Rejon I (Górce – Babice – Boernerowo), kryptonim „XXIII-3”, dowódca – 

por. Stanisław Gabryszewski „Ballo”, „Wieczorek” 
° Rejon II (Koło), kryptonim „XXIII-32”; dowódca por./kpt. Wacław 

Stykowski „Hal” 
° 'Rejon III (Czyste), kryptonim „XXIII-33” – dowódca kpt. Stanisław 

Stefaniak „Stefan”  
• Obwód IV - Ochota, dowódca ppłk. Mieczysław Sokołowski ps. 

"Grzymała". 
° Rejon I (Ochota,Szczęśliwice) kryptonim "XXIV-41"– dowódca kpt. 

Tadeusz Jasiński "Zych";  
° Rejon II (Narutowicza, Wawelska, Filtrowa) kryptonim "XXIV-42" – 

dowódca kpt. Eugeniusz Kosiacki "Korczak";  
° Rejon III (ul. Barska, Dworzec Zachodni) kryptonim "XXIV-43" – 

dowódca por. Andrzej Chyczewski "Gustaw".  
Stan liczbowy obwodu wynosił ok. 1500 Ŝołnierzy. W skład obwodu 
wchodziła teŜ Wojskowa SłuŜba Kobiet licząca ok. 400 osób w oddziałach 
sanitarnych i łączności. 

• Obwód V - Mokotów, dowódcy: kpt./mjr Janusz Szlaski "Prawdzic" (do 
1942); ppłk kaw. Aleksander Hrynkiewicz "Przegonia" (od 1942 do 6 
sierpnia 1944 – choć formalnie do 18 sierpnia); p.o. ppłk Stanisław 
Kamiński "Daniel" (5 – 18 sierpnia 1944); ppłk Józef Rokicki "Karol" (od 19 
sierpnia do 26 września 1944); p.o. mjr Kazimierz Szternal "Zryw" (26 – 27 
września 1944). 
° Rejon 1 (ul. Podchorązych, SzwoleŜerów) kryptonim "XXV-51" – 

dowódca rtm. Stefan Smolicz "Wrak";  
° Rejon 2 (Sielce, Siekierki) kryptonim "XXV-52" – dowódca kpt.Ryszard 

Degórski "Brzoza";  
° Rejon 3 (pl. Unii Lubelskiej ul. Bagatela) kryptonim "XXV-53" – dowódca 

kpt. Leon Światopełk-Mirski "Tomasz Łucznik";  
° Rejon 4 (Pole Mokotowskie) kryptonim "XXV-54"- kpt. Zygmunt Karol 

Peitler "Zygmunt";  
° Rejon 5 (Sadyba i wieś Czerniaków) "Oaza" – dowódca por. Melchior 

Czesław Szczubełek "Jaszczur";  
° Rejon 6 (południowa część Górnego Mokotowa z Rakowcem, 

SłuŜewcem i Ursynowem) – dowódca ppłk. Stanisław Kamiński "Daniel".  
• Obwód VI - Praga, dowódca ppłk Konrad Szramka Gliszczyński ps. 

"Zawisza".; ppłk Antoni śurowski ps. "Bober", "PapieŜ", 
° I rejon: Nowe Bródno – Pelcowizna – dowódca kpt. Zygmunt Pawlik ps. 

"Antoni". 
° II rejon: Bródno – Targówek – Targówek Fabryczny – dowódca kpt. 

Kazimierz Lichodziejowski ps. "Tara". 
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° III rejon: Grochów – Saska Kępa – dowódca rtm. Tadeusz 
Schollenderger ps. "Rakowski". 

° IV rejon: Michałów – dowódca mjr. Henryk Bełdycki ps. "Stefan". 
° V rejon: Praga Centralna – dowódca kpt. Zygmunt Bobrowski ps. 

"Ludwik". 
• Obwód VII - Powiat Warszawski  

Informacje podano na początku części MIEJSCA PAMIĘCI POZA 
WARSZAWĄ 

• VIII samodzielny rejon Okęcie. Oddziały były zgrupowane w ramach 7 
Pułku Piechoty Legionów „Garłuch”, dowódcy: kpt. Kazimierz Lang ps. 
"Grzyb", "Dziad" – od października 1939 do lutego 1942; mjr Stanisław 
Babiarz ps. "Wysocki" – od lutego 1942; 
° 1. batalion – dowódcy:kpt. Michał Murmyłło ps. "śubr" – od października 

1939 do lutego 1940; mjr Mikołaj Sukniewicz ps. "Odyniec" – od lutego 
1940 do końca 1944. 

° 2. batalion – dowódcy: kpt. Zenon Jabłoński ps. "Szubert" – od lutego 
1940 do lutego 1942; mjr Aleksander Mazur ps. "Zawisza" – od lutego 
1942 do 1 sierpnia 1944 (poległ w walce na Rakowcu); kpt. Henryk 
Malec ps. "Bogumił" – od 2 sierpnia 1944 do końca 1944; 

° 3. batalion – dowódcy: mjr Stanisław Babiarz ps. "Wysocki" – od 
października 1939 do lutego 1942; kpt. Stanisław Jankowski ps. "Korab" 
– od lutego 1942 do listopada 1943 (aresztowany i rozstrzelany); kpt. 
Wiktor Chrostowski ps. "Raf" – od listopada 1943 do stycznia 1944; kpt. 
Mieczysław Czarnecki ps. "Biały" – od stycznia 1944 do końca 1944. 

W końcu lipca 1944 pułk liczył ok. 2300 Ŝołnierzy zorganizowanych w 39 
plutonach od nr 1 do 39. 

Stan liczebny 
W marcu 1943 w okręgu funkcjonowało 355 plutonów pełnych i 116 
szkieletowych. Według meldunku Komendanta Głównego AK, w stosunku do 
września 1942, nastąpiło zwiększenie stanów o 188 plutonów wskutek 
uzupełnienia stanów plutonów szkieletowych oraz wcielenie oddziałów 
Polskiej Organizacji Zbrojnej. 

Według obliczeń Jerzego Kirchmayera stan ewidencyjny AK na terenie 
okręgu warszawskiego w lutym 1944 wynosił ok. 50.000 Ŝołnierzy w tym 
Kedyw Komendy Głównej (ok. 2400 Ŝołnierzy). W okręgu według tych 
samych danych funkcjonowało 800 plutonów (647 pełnych plutonów oraz 153 
plutony "szkieletowe") w tym 198 plutonów Wojskowej SłuŜby Ochrony 
Powstania. Stan bojowy oddziałów okręgu wynosił w ciągu całego powstania 
od 25.000 do 28.000 Ŝołnierzy. O godzinie "W" do walki przystąpiło ok. 2500 
uzbrojonych powstańców. 

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Warszawa_Armii_Krajowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9
Bcie_Armii_Krajowej 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_%C5%BBoliborz_Armii_Krajowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Wola_Armii_Krajowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Ochota_Armii_Krajowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Mokot%C3%B3w_Armii_Krajowe 
j 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Praga_Armii_Krajowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_Pu%C5%82k_Piechoty_Legion%C3%B3w_Ar
mii_Krajowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Powiat_Warszawski_Armii_Krajo
wej 

Nowe Miejsca Pamięci w granicach Warszawy przedstawiono w poniŜszej 
tabeli: 

Dzielnica Kogo dotyczy Miejsce Pamięci Nr L.p. 

Słowacy w Powstaniu Warszawskim 124 1. 

Ryszard Łazarski 125 2. Mokotów 

Kopiec Powstania Warszawskiego 126 3. 

Ochota 
Załoga „Liberatora” EW 264 ze 178. Dywizjonu 
bombowego Brytyjskich Sił Powietrznych RAF 

127 4. 

Rodzina Fedorońko 128 5. 
Praga-Północ 

Leon Koźmiński 129 6. 

Ron Jeffery 130 7. 

Załoga „Liberatora” KG-836 z 31. Dywizjonu SAAF  131 8. 

Łukasz Konrad Ciepliński  132 9. 

Pomnik Powstania Warszawskiego 133 10. 

Kazimierz Leski 134 11. 

Śródmieście 

Obrona przekopu I barykady powstańczej 135 12. 

Tomasz Zan 136 13. 
Wilanów 

Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie 137 14. 

Wiktor Baszmakow  138 15. 

Veli Bej Jedigar 139 16. 

Władysław Liniarski 140 17. 
Wola 

Cmentarz Powstańców Warszawy 141 18. 

Irena Schirtładze 142 19. 

Walerian Tumanowicz 143 20. 

Dawid Goldman I Henryk Lederman 144 21. 

Roger Barlet 145 22. 

Hieronim Kazimierz Dekutowski 146 23. 

śoliborz 

Lucjan Antoni Szymański 147 24. 
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PołoŜenie nowych Miejsc Pamięci w granicach Warszawy przedstawiono na 
poniŜszym rysunku: 

 
Łącznie z poprzednio wybranymi jest opisanych 147 Miejsc połoŜonych w 
Warszawie (123 + 24). Ich rozkład w dzielnicach przedstawiono na 
poniŜszym rysunku. 
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MOKOTÓW 
124. POMNIK: SŁOWACY W POWSTANIU WARSZAWSKIM 

 
Pomnik powstańców z 535 Plutonu Armii Krajowej "Słowaków", Skwer Iringha 
sąsiadujący z Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Edwarda Rydza-Śmigłego, 

 u zbiegu ulicy Czerniakowskiej z aleją Wilanowską. 
Na małym, pionowym kawałku surowej, szpiczastej skały jest wyrzeźbiona 

opaska słowackiego plutonu. 
Odsłonięty 4 września 2004 r. 
Na pomniku widnieje napis:  

W hołdzie Słowakom, bohaterskim Ŝołnierzom 535. plutonu Armii Krajowej 
walczącym w Powstaniu Warszawskim na ulicach Czerniakowa od 1 sierpnia 
do 23 września pod dowództwem Mirosława Iringha "Stanko" w 1. kompanii 

batalionu "Tur" Zgrupowania "Kryska". 

Pluton w czasie powstania warszawskiego wchodził w skład Zgrupowania 
"Kryska" walczącego na Czerniakowie. Dowodzony przez ppor. Mirosława 
Iringha ps. "Stanko" oddział poniósł dotkliwe straty. 

śołnierze z plutonu 535 nie byli jedynymi Słowakami walczącymi przeciwko 
hitlerowcom w powstaniu warszawskim. Kilku innych przybyło w szeregi 
powstańcze z wojska węgierskiego i znalazło się w batalionie „Golski”. 
Wszyscy wzięli udział w walkach o Politechnikę, w których ponieśli śmierć.  
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Utworzenie oddziału Słowaków 

23 stycznia 1942 r. rządy na uchodźstwie Polski i Czechosłowacji zawarły 
układ, który miał się stać podstawą utworzenia powojennej konfederacji obu 
państw.  

Efektem tego układu było utworzenie w Warszawie Słowackiego Komitetu 
Narodowego, który powstał na przełomie 1942 i 1943 r. Członkowie 
Słowackiego Komitetu Narodowego zainicjowali utworzenie oddziału 
zbrojnego, który działałby w strukturach Armii Krajowej. Tak powstał 535 
Pluton złoŜony w znacznej mierze z Ŝołnierzy narodowości słowackiej. 
Oprócz nich słuŜyli w nim Polacy, Węgrzy, Gruzini, Ukrainiec i Czech. 

Niektórzy Ŝołnierze 

Ci, przy których znajduje się symbol krzyŜa, polegli w walkach powstania 
warszawskiego. Nie wszystkie pseudonimy i stopnie są znane. 

Dowództwo 
• dowódca plutonu – ppor. Mirosław Iringh "Stanko"; 
• zastępca dowódcy ppor. Edmund Poszwa "Ciotka" (do lipca 1944), plut. 

pchor. Mieczysław Wojciechowski "Milan"; 
• 1 druŜyna – dowódca sierŜ . pchor. Adam Chałupiec "Janko"; 
• 2 druŜyna – dowódca sierŜ. pchor. Zbigniew Jakubowski "Janosik" 
• 3 druŜyna – dowódca plut. Czesław Matuszewski † "Reflektor"; 

śołnierze 
• strz. Jurij Alhazaszwili †; 
• strz. Iwan Babilaszwili; 
• strz. Georgij Bubalaszwili "Grysza" †; 
• strz. W. Bajak "New" †; 
• strz. J. Bargar "Sloboda" †; 
• strz. Czesław Borkowski "Sokół"; 
• strz. G. Ćako "Star" † ; 
• sierŜ. Zenon Dąbrowski † "śaba"; 
• kpr. Edward Długosz † "Kaktus"; 
• kpr. Rajmund Fiksiński "Szach"; 
• Sasza Galustian 
• kpr. Michał Gasparian 
• plut. Jan Kołdoński "Vis"; 
• plut. NN † "Valdek"; 
• strz. Władysław Krzykowski † "Arab"; 
• ppor. Tadeusz Leider † "Lech"; 
• sierŜ. Czesław Łabęda † "Jurek"; 
• ppor. Wacław Ławryniuk † "Wacek"; 
• strz. Stefan Naghy † "Madziar"; 
• strz. Edward Nalewajski † "Sokół"; 
• strz. Nazarow Michał 
• strz. A. Omyčka † 
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• strz. Andrzej Orszagh † "Miecz"; 
• strz. Edward Sindakiewicz † "Kolejarz"; 
• strz, Jozsef (Józef) Skultety – w czasie okupacji znany piłkarz 

warszawskiego „Marymontu”, poległ w Powstaniu, pochowany ma 
Cywilnych Powązkach; 

• strz. Stano Surik † "Ruka"; 
• strz. Jerzy Suszjanszwili †; 
• plut. Hieronim Swaradzki "Kogut"; 
• oficer armii radzieckiej Józef Tamaradze; 
• strz. Mieczysław Zakrzewski † "Bomba"; 
• łącz. Barbara Zamełłka "Pagoda"; 
• strz. Zelimir Zawadzki † "Hermes"; 

Pluton sanitarny (od połowy sierpnia 1944) 
• sanit. Irena Chudzińska "Wrzos"; 
• sanit. Maria Sobczyńska "Tessa"; 
• sanit. Halina Wojtyś "Ryta"; 
• sanit. Danuta Kozłowska "Ata"; 
• sanit. Danuta Pietraszek "Aga". 
• sanit. Józefa Kotowska "Kama"; 

Udział w Powstaniu Warszawskim 

1 sierpnia, miejscem koncentracji plutonu była Willa Wittiga przy ulicy 
Parkowej 33. Na miejsce postoju dotarła tylko część Ŝołnierzy z pchor. 
Zbigniewem Jakubowskim "Janosikiem". Grupa ta liczyła 24 Ŝołnierzy, w tym 
6 Węgrów, 9 Słowaków i 9 Polaków. W ataku na Belweder oddział został 
rozbity. 

DruŜyna sierŜ. pchor. Chałupca, została odcięta na Pradze. Oddział próbował 
przedostać się na lewą stronę Wisły, jednak przy próbie przejścia przez most 
musiał się wycofać do punktu zbiorczego przy ul. Zamienieckiej 44 (obecnie 
92). 

Udział w transporcie broni zatrzymał cześć Ŝołnierzy wraz z dowódcą plutonu 
ppor. Iringhiem na ulicy Czerniakowskiej 189. Oddział ten liczył 26 Ŝołnierzy 
(w tym 10 Słowaków, 1 Czech, 3 Gruzinów, 1 Ukrainiec i 10 Polaków). 
Oddział wykonał natarcie na koszary szwoleŜerów, aby wesprzeć atak od 
strony Dolnego Mokotowa. Atak się nie udał, zdziesiątkowany oddział, wraz z 
druŜyną plutonu 1140 z III Zgrupowania "Konrad", wziął udział w obronie 
barykad przy ulicy Solec róg Mącznej oraz Fabrycznej róg Czerniakowskiej. 

3 sierpnia do oddziału dotarli pojedynczy Ŝołnierze ze Śródmieścia, m.in. plut. 
Matuszewski "Reflektor". Od 7 sierpnia pluton wszedł w skład Zgrupowania 
"Kryska", na trenie pododcinka "Jelito". Od 10 sierpnia pluton obsadził bloki 
pomiędzy ulicami Fabryczną a Przemysłową, odpierając ataki niemieckie ze 
strony gmachu Gimnazjum im. Stefana Batorego. Po reorganizacji, oddział 
utworzył III pluton w 1 kompanii I batalionu "Tur". 
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Od 20 sierpnia pluton walczył o ulicę Solec na wysokości ulicy Mącznej, gdzie 
odpowiadał za cypel czerniakowski. W nocy 14 września pluton został odcięty 
od oddziałów i zmuszony był wycofać się na ulicę Zagórną. Utrzymał te 
pozycje do 16 września, walcząc na przyczółku czerniakowskim wraz z 
Ŝołnierzami 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty. 

23 września 1944 ostatnich dziewięciu Ŝołnierzy przeprawiło się na Saską 
Kępę wraz Ŝołnierzami 9 Pułku Piechoty. Według innej wersji przeprawiło się 
trzynastu rannych Słowaków i pięciu obywateli ZSRR. 

Jedną z druŜyn w plutonie była druŜyna Gruzinów. Uciekli oni do Powstańców 
z kolaboracyjnego batalionu Bergmann, do którego trafili z okrutnej niewoli 
niemieckiej, mając do wyboru wstąpienie do niego lub głodową śmierć. W 
skład druŜyny Gruzinów wchodzili: Artemi Aroniszydze, Micheil Rusziaszwili, 
Juri Alchazaszwili, Wano Babulaszwili, Giorgi Babulaszwili, Juri Babukaszwili, 
Elizabar DŜangdŜawa, Giorgi Kuczawa, Nikolom Madeszwili, Juri 
Suszanaszwili, Ioseb Tamradze. Ormianie: Gasparian i Galustian oraz 
Nazarow.  Juri Alchazaszwili uratował Ŝycie dowódcy plutonu Słowakowi 
Miroslavovi Iringhowi przenosząc go niemal na rękach na drugi brzeg Wisły. 
Wcześniej z trójką kolegów poszedł na niebezpieczną akcję: mieli 
zlikwidować niemiecki karabin maszynowy. Trzech kolejnych uparło się, Ŝe 
teŜ pójdą, choć za jedyną broń mieli jedną butelkę zapalającą i... kindŜał. 
Starszy lejtnant Józef Tamaradze zginął 15 września, ogniem rkm osłaniając 
odwrót plutonu przed nacierającymi Niemcami. Sanitariuszka ?Aga" 
opowiadała, Ŝe gdy ostatni raz zaniosła mu jedzenie, krzyczał, Ŝe chce pić, 
ale nie wodę, tylko niemiecką krew. Jego nazwisko jest umieszczone na 
Murze Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego: kolumna 191 pozycja 
63 

Mirosław Iringh 

Mirosław Iringh ps. Stanko (ur. 28 lutego 1914 w Warszawie, zm. 28 maja 
1985 tamŜe) – podporucznik, Słowak z pochodzenia, dowódca oddziału 
Słowaków – plutonu nr 535 podległego Armii Krajowej, wchodzącego w skład 
1. kompanii batalionu „Tur” Zgrupowania „Kryska” walczącego na 
Czerniakowie w czasie powstania warszawskiego. 

W okresie II RP pracował jako dziennikarz, był współpracownikiem Robotnika 
(1938–1939). 

W latach 1942–1943 stał na czele Słowackiego Komitetu Narodowego. W 
1944 był takŜe fotografem walk powstańczych i Ŝycia codziennego w tym 
czasie. Wiele jego zdjęć zasiliło zbiory Biblioteki Narodowej.  

Po wojnie pracował w Towarzystwie Czechów i Słowaków oraz Centralnej 
Agencji Fotograficznej. Współpracował z gazetami: Život, Gazeta Lubelska, 
Gazeta Krakowska, śycie Warszawy, Przyjaźń, Rzeczpospolita.  

Brał udział w organizacji pamiętnej wystawy powstaniowej w fanryce 
Norblina, wykonując dla niej ogromną ilość powiększeń fotograficznych. 
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Był represjonowany przez władzę powojenną za działalność w AK. 

Zmarł na raka płuc w 1985. Pochowany na Starych Powązkach. 

Odznaczenia 
• Order Virtuti Militari (V klasy) 
• KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
• KrzyŜ Walecznych – czterokrotnie 
• KrzyŜ Partyzancki 
• KrzyŜ Zasługi - dwukrotnie 
• KrzyŜ Armii Krajowej 
• Warszawski KrzyŜ Powstańczy 
• Order Ľudovíta Štúra II Klasy – 2007, Słowacja, pośmiertnie 

Losy po Powstaniu 

Ci, którzy przeprawili się przez Wisłę, równieŜ nie trafili najlepiej. Napotkani 
na Pradze Rosjanie przetransportowali ich do duŜej willi w okolicach Lublina. 
ChociaŜ byli lepiej Ŝywieni, a i łóŜka były pewnie wygodniejsze od podłogi 
budynku na Zagórnej, to byli pilnowani. Budynek otaczało ogrodzenie.  

Zaraz potem Ŝołnierze "sekcji sowieckiej" zniknęli. Spodziewając się, Ŝe i inni 
mogą wkrótce podzielić ich los, "Stanko" pomógł "Adze" i "Acie" przejść przez 
płot. Opierały się, nie chciały opuścić swojego dowódcy, ale wydał im rozkaz. 

Sam nie uciekł. Prawdopodobnie nie miał juŜ siły. Kaszel, jaki go gnębił od 
dłuŜszego czasu, okazał się być objawem gruźlicy. Podporucznik trafił do 
szpitala. Wkrótce jednak stamtąd umknął przebrany za lekarza, gdyŜ 
zainteresowało się nim NKWD. Za duŜo mówił o powstaniu. Pojechał do 
Warszawy, na ulicę Zagórną, gdzie spotkał swoją Ŝonę Walerię. W maju 1945 
roku urodziła się ich córka Mirosława (obecnie Iringh-Fit).  

Po wojnie zaczął pisać do róŜnych gazet. W wyniku prześladowań akowców 
stracił pracę. Dopiero po "odwilŜy" roku 1956 jego sytuacja się nieco 
polepszyła, choć wciąŜ był to stan daleki od normalności. Władza nadal go 
prześladowała. 

Nawet po zakończeniu walki nie przestał interesować się losami swoich ludzi. 
W miarę poszukiwań dawali o sobie znać kolejni Ŝołnierze 535. plutonu. 
Halina Gąsior ("Ryta") po odpłynięciu pontonów z Powiśla resztkami sił 
przeczołgała się do jednego z nadbrzeŜnych budynków, skąd niebawem 
wygarnęli ją Niemcy. Przez Wolę trafiła do obozu w Pruszkowie. W lutym 
1945 roku wróciła do kraju. Mirosław Iringh pomógł jej uzyskać status 
inwalidy i stosowną rentę. śyje do dziś.  

Przyjechały teŜ "Aga" i "Ata" (w plutonie nazywane "Agata", bo zawsze 
widywano je razem). Po tym jak "Stanko" pomógł im uciec, zajechały do 
rodziny Danuty Sobczyńskiej. Aby się utrzymać, handlowały mlekiem. 

Część Ŝołnierzy, którzy dostali się do niewoli, zdołała zbiec z transportu i 
wziąć udział w powstaniu na Słowacji. Tylko ci z "sekcji sowieckiej" mimo 
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usilnych poszukiwań nie dali znaku Ŝycia. Prawdopodobnie do dziś leŜą 
gdzieś w ziemi, zamordowani przez NKWD. Jako byli jeńcy w niewoli 
niemieckiej byli traktowani przez sowiecki aparat represji na równi z 
dezerterami. 

Zdjęcia i film 

 
Pluton Słowaków w 1944 r. 

 
Miroslaw Iringh "Stanko" - dowódca plutonu 
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Opaska noszona przez słowackiego Ŝołnierza, 
barwy biało-niebiesko-czerwone, wraz z numerem plutonu i godłem 

narodowym Słowacji 
https://www.facebook.com/203285966475337/photos/a.325195937617672

.1073742102.203285966475337/325196127617653/?type=3&theater 
 

 

Tablica na pomniku 
http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=280&t=27858 
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Słowacki Pluton 535 w Powstaniu Warszawskim 

https://www.youtube.com/watch?v=miIhgP7gT_Y 
 

 
Córka dowódcy słowackiego plutonu AK Bogusława Iringh-Nagórska odbiera 

z rąk Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce przyznany Ojcu przez 
Prezydenta Republiki Słowackiej Ordere Ludwika Sztura II klasy (Rád 

Ľudovíta Štúra) 
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Udział Słowaków z plutonu 535 w powstaniu 
warszawskim upamiętnia – oprócz pomnika – 
jeden z nowych, kolorowych witraŜy 
umieszczonych w kościele Matki BoŜej 
WspomoŜycielki Wiernych na Chomiczówce 
(ul. J. Conrada 7), gdzie widoczny jest 
emblemat plutonu słowackiego umieszczony 
na tle sasanek. 

 

 
Piśmiennictwo 
http://www.naszapolonia.com/mozaic/Slowacy.htm 
https://pl.wikipedia.org/wiki/535_pluton_S%C5%82owak%C3%B3w 
http://nowahistoria.interia.pl/ksiazka-do-historii/news-pluton-slowacki-w-
powstaniu-warszawskim,nId,1541475 
http://www.almanachmuszyny.pl/spisy/2008/UDZIAL%20SLOWAKOW.pdf 
http://forumarchiwum.gry-online.pl/S043archiwum.asp?ID=3492307 
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125. TABLICA: RYSZARD ŁAZARSKI 

 
Grób Ryszarda Łazarskiego na Cmentarzu Powązkowskim 

kwatera P rząd 3 miejsce 8 
http://www.ramotowscy.pl/strona-

Plik:Ryszard_%C5%81azarski_gr%C3%B3b.JPG.asp 

Ryszard Fabian Łazarski (ur. 20 września 1926 w Warszawie, zm. 8 kwietnia 
2000 tamŜe), syn Władysława i Wiktorii, Ŝołnierz Armii Krajowej ps. „Ryś” 
„Faryla” nazwisko konspiracyjne Łazarz strz./por, polski nauczyciel, działacz 
oświatowy i społeczny. Radny m.st. Warszawy. ZałoŜyciel Uczelni 
Łazarskiego. 
Urodził się w rodzinie kultywującej tradycje walki o niepodległość oraz pracy 
dla Ojczyzny. Wychowany w patriotycznej atmosferze. Za swój obowiązek 
uwaŜał przystąpienie do działalności konspiracyjnej w latach okupacji 
hitlerowskiej.  
W czasie Powstania Warszawskiego walczył w pułku "Baszta" Armii 
Krajowej batalion "Bałtyk" - kompania B-2 1 pluton. Szlak bojowy Mokotów 
(ul. Kazimierzowska, Narbutta, Woronicza). Ranny w sierpniu 1944 r.  

Okres wojny 
ZaprzysięŜony w listopadzie 1943. Przysięgę składał w swoim mieszkaniu 
przy ul. Towarowej 8 razem z kolegami z 1 sekcji IV druŜyny, 1 plut. komp. 
B2 w obecności dowódcy plutonu ppor. Stefana DaŜwańskiego ps. 
„Stefan", plut. pchor. Bolesława Koronkiewicza ps. „Huber" i dowódcy IV 
druŜyny 1 plut. kpr. pchor. Jerzego Sakowskiego ps. „Pilot". Przysięgę 
przyjął ks. kapelan Jan Zieja ps. „Rybak".  
Od złoŜenia przysięgi do wybuchu Powstania przechodził przeszkolenie 
wojskowe razem z 1 sekcją IV druŜyny. Szkolenie (nauka o broni, musztra, 
początki wyszkolenia strzeleckiego, taktyka i walki w mieście) odbywało się w 
jego mieszkaniu przy ul. Towarowej 8 oraz w parkach i w okolicach 
podwarszawskich.  
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1 sierpnia 1944 o godz. 15°° przyszła łączniczka z rozkazem: „Zbiórka o 
godz. 17°° na ul. Madalińskiego 86 w pełnym uzbrojeniu". Pluton zebrał się w 
pełnym składzie (62 osoby) na miejsc zbiórki. Uzbrojenie plutonu: 3 rkm, 6-8 
kb, 6-8 pm, 15 pistoletów, 100 granatów, 20 butelek zapalających, 10 kg 
plastyku, 6 gamonów, 5 duŜych granatów ppanc. Z miejsca zbiórki z tym 
oddziałem „Ryś" wyruszył do walki. Zgodnie z rozkazem jako Ŝołnierz plutonu 
bierze udział w ataku na Szkołę Rękodzielniczą - róg ul. Kazimierzowskiej i 
ul. Narbutta, szkoła była zajęta przez 600 esesmanów. Walki trwały do 
wieczora, szkoła wskutek duŜej przewagi niemieckiej w ludziach i sile ognia 
nie została zdobyta. Pluton wycofał się, następnie otrzymuje rozkaz zdobycia 
szkoły przy ul. Woronicza - w szkole stacjonowała kompania rowerzystów, 
było ich kilkuset. Niemcy wystraszeni atakiem powstańców wykorzystując 
sprzyjający moment uciekli. Zdobyto: 2 moździerze, 1 granatnik, kilka 
karabinów, sporo amunicji, 5 kg materiałów wybuchowych, 40 rowerów, 3 
samochody - w tym jeden osobowy czarny Steyr 220 w wersji kabriolet, oraz 
dobrze zaopatrzony magazyn Ŝywnościowy. Zajęcie szkoły pozwoliło na 
opanowanie duŜego obszaru, nazwanego potem Rzeczpospolitą 
Mokotowską. Podczas walk szkoła była siedmiokrotnie odbijana. 
Po zdobyciu szkoły „Ryś” wraz z zdziesiątkowanym plutonem przedziera się 
w kierunku Fortu Mokotowskiego.  
Tutaj pluton został ostrzelany przez oddziały niemieckie, właściwie przestał 
istnieć. Rannego „Rysia" łączniczka „Jaga" zaprowadziła na ul. Puławską 
132. Następnie resztki plutonu, w składzie którego był „Ryś", w połączeniu z 
drugim plutonem zajęły pozycję przy ul. RóŜanej.  
27.09.1944 kompania B2 otrzymała rozkaz wejścia do kanałów na rogu ul. 
Bałuckiego i ul. Odolańskiej. Weszła tam jako ostatnia. „Ryś" szedł kanałem 
wysokim na około 90 cm (w tym 1/3 zajmowały wyschnięte nieczystości) do 
ul. Puławskiej do czasu wrzucenia przez Niemców karbidu, na skutek którego 
nastąpił odwrót. Wraz z innymi powstańcami wyszedł z kanału i wrócił na ul. 
Bałuckiego róg ul. Odolańskiej. Tu juŜ czekali Niemcy. Popędzili powstańców 
do rogu Kazimierzowskiej i RóŜanej. Był tam rów przeciwczołgowy. Kazali im 
zdjąć buty i koszule, stanąć twarzą do płotu i połoŜyć na nim ręce. Za 
powstańcami ustawili karabiny maszynowe skierowane w ich plecy. W 
ostatniej chwili nadszedł starszy rangą Niemiec, który powiedział: „To nie są 
bandyci, to są jeńcy". Popędzono wszystkich na Fort Mokotowski, potem do 
Pruszkowa. „Rysia" wraz z innymi powstańcami przewieziono w bydlęcych 
wagonach do Sochaczewa. a następnie w podobnych wagonach (po 60 osób 
w kaŜdym) do Stalagu XB w Sandbostel (numer jeniecki 221974).  
Od października 1944 do 30 kwietnia 1945 pracował fizycznie w firmie 
„Hapag” w Hamburgu.  

Okres po wojnie 
W lipcu 1945 przewieziony przez Międzynarodowy Czerwony KrzyŜ z 
Niemiec na leczenie do Szwecji.  
W listopadzie 1945 pierwszym transportem wrócił do Polski. Włączył się w 
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działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka, za co 
był aresztowany i represjonowany. W latach 1946-1957 dziewięć razy 
zwalniany z pracy lub jej pozbawiany.  
W latach 1945 -1948 studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
W 1946 rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim zawodowym. W 1952 
uzyskał dyplom inŜyniera hydrologa na Politechnice Warszawskiej, w 1970 - 
tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Na tejŜe uczelni 
ukończył w 1974 studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania 
szkolnictwem.  
Pracował jako starszy asystent w Wojskowej Akademii Technicznej, 
wykładowca w Szkole Głównej SłuŜby Zagranicznej, a takŜe Podyplomowym 
Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.  
Posiadał takŜe dyplomy nauczyciela uprawniające do nauczania matematyki i 
stenografii w szkołach zawodowych. W 1958 otrzymał tytuł zastępcy 
profesora. Posiadał III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania 
przedmiotów ekonomicznych. Głównym jego dorobkiem organizacyjnym i 
pedagogicznym było załoŜenie w 1957 pierwszej szkoły dla absolwentów 
liceów ogólnokształcących – Państwowego Studium Stenotypii i Języków 
Obcych w Warszawie. Dyrektorem tej placówki był do chwili przejścia na 
emeryturę, tzn. do 1993. 
W 1991 załoŜył i prowadził First Business College - Prywatne Policealne 
Studium handlowe.  
W 1991 dekretem Prymasa Polski powołany do Rady Duszpasterskiej 
Archidiecezji w Warszawie.  
W 1993 Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mu 
uprawnienia kombatanckie.  
W 1993 załoŜył Prywatną WyŜszą Szkołę Handlową - obecnie: Szkoła Handlu 
i Prawa. W 1996 r. rozpoczęto budowę siedziby uczelni; 4 lipca 1996 r. 
wmurowano i poświęcono kamień węgielny pod budowę campusu przy ulicy 
Świeradowskiej 43 w Warszawie.  
1 lipca 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na 
podstawie rozprawy: "Metody kreowania i organizacji szkół wyŜszych na 
przykładzie WyŜszej Szkoły Handlu i Prawa" obronionej w Instytucie 
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Promotor: prof. dr hab. 
Irena Hejduk - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” 
Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Radzikowski - Uniwersytet Warszawski 
oraz prof. dr hab. Alfred Czermiński - Uniwersytet Gdański 
30 marca 2000 r. był pierwszym dniem pracy dr. Ryszarda Łazarskiego w 
nowej siedzibie Uczelni i, niestety, ostatnim. Zmarł 8 kwietnia 2000 roku.  
Po śmierci dr. Ryszarda Łazarskiego w uznaniu Jego zasług oraz dorobku 
zawodowego Minister Edukacji Narodowej podjął w czerwcu 2000 r. uchwałę 
o nadaniu szkole imienia jej ZałoŜyciela.  
Autor i współautor wielu podręczników szkolnych i publikacji z dziedziny 
szkolnictwa średniego i policealnego - ogólnokształcącego i zawodowego, 
podręczników z dziedziny stenografii - krótkim, zwięzłym zapisie słów i 
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stenofonotypii - wspomagania zapisywania tekstu i odtwarzania go za 
pomocą technicznych środków zapisu głosu, np.: dyktafonu lub magnetofonu 
- podręczniki te napisał wspólnie z Ŝoną Teresą Łazarską, która przez wiele 
lat była pedagogiem Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych, a 
następnie kanclerzem WyŜszej Szkoły Handlowej (zmarła 8 lutego 1996 r.). 
Jego zainteresowania ekonomiczne zaowocowały w latach 1995-1996 
popularyzowaniem róŜnych form kształcenia zawodowego szkół wyŜszych 
europejskich (Anglia, Holandia, Austria, Szwajcaria, Niemcy - wydania 
ksiąŜkowe 1995-1996).  
Przez szereg kadencji sprawował mandat radnego Stołecznej Rady 
Narodowej z rekomendacji Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był m.in. 
wiceprzewodniczącym Komisji Nauki i Oświaty oraz przewodniczącym 
Komisji Nazewnictwa w Radzie Narodowej.  
Był współzałoŜycielem Towarzystwa Polska-Austria, członkiem Światowego 
Związku śołnierzy AK i Związku Powstańców Warszawskich. 
Napisał ksiąŜkę: Polegli w Powstaniu Warszawskim na Mokotowie lub przed 
Powstaniem. Jeńcy wojenni Stalagu XB Sandbostel, wydaną przez PSSiJO w 
1995 roku. 
Był takŜe autorem ksiąŜki wydanej przez WyŜszą Szkołę Handlu i Prawa w 
1999 roku zawierającej  protokóły z posiedzeń Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika "Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944" w okresie 
lipiec 1984-maj 1992, przygotowanych na podstawie materiałów archiwalnych 
Związku Powstańców Warszawskich, opatrzonych wstępem przez Lesława 
Bartelskiego.  
„Niepokorny optymista” – jak o Nim mówiono - niezwykle zaangaŜowany we 
wszystko, co robił, tryskał wciąŜ nowymi pomysłami, czasem zdawałoby się 
wręcz nierealnymi, ale On je realizował. Wszystko musiało być dopracowane 
do ostatniego szczegółu; bardzo wymagający, ale jednocześnie pełen 
zrozumienia i przyjaźni w stosunku do młodzieŜy i współpracowników. 
Zawsze znajdował czas, aby porozmawiać, doradzić, pomóc. 
Współpracownicy i studenci wspominają Go jako człowieka o niespoŜytej 
energii i ogromnej Ŝyczliwości, umiejącego cieszyć się sukcesami innych i tak 
zwyczajnie po ludzku dobrego. 

Odznaczenia i wyróŜnienia 
 
Odznaczenia  

• KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski  
• Warszawski KrzyŜ Powstańczy  
• KrzyŜ Partyzancki  
• KrzyŜ Armii Krajowej (1982 w Londynie)  
• Medal za Warszawę 1939-1945  
• Medal Komisji Edukacji Narodowej  
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość. (1995)  
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WyróŜnienia  
• Nagroda I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1972 i 1977)  
• Nagroda specjalna Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1982).  
• Nagroda m.st. Warszawy za wybitne zasługi dla miasta (1987)  

 

Zdjęcia 

 
Strz. Ryszard Łazarski 

 
Obóz jeniecki Stalag XB w Sandbostel 
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Ryszard Łazarski 
http://www.lazarski.pl/wykladowcy/ryszard-lazarski/ 

 

    
Dwie z opracowanych ksiąŜek 

WSiP 1984   PSSiJO 1995 
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Dwie z oracowanych ksiąŜek 

First Business College 1995   WSHiP 1999 
 

 
Budynek Uczelni Łazarskiego 
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Uroczystości przed pomnikiem Mokotów Walczy 1944 w Parku im. gen. 

Gustawa Orlicza-Dreszera w sierpniu 2015 r. 
W uroczystości wzięli udział powstańcy i weterani II wojny światowej. 

Uczestniczyli w nich takŜe m.in.: premier Ewa Kopacz, marszałek Sejmu 
Małgorzata Kidawa-Błońska, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego 

Jan Ołdakowski, i burmistrz Mokotowa Bogdan Olesiński, a takŜe kompanie 
honorowe Wojska Polskiego, policji, straŜy miejskiej, harcerze ZHP i ZHR, 

grupa rekonstrukcyjna oraz mieszkańcy Warszawy. 
Z ramienia Uczelni Łazarskiego uczestniczyli Prezydent Juliusz Madej i 

Sekretarz Uczelni Krystyna Fórmaniak. W swoim przemówieniu Pan 
Wojciech Militz ps. "Bystry", prezes Środowiska Pułku AK Baszta, 

Mokotowskich Oddziałów Powstańczych wspominał załoŜyciela naszej 
uczelni - Ryszarda Łazarskiego, jego zaangaŜowanie w stworzenie 

wyjątkowego miejsca związanego z Pułkiem Baszta jakim jest Uczelnia 
Łazarskiego.  

 

 
Pan Eugeniusz Tyrajski ps. "Sęp" - Wiceprezes Związku Powstańców 

Warszawskich razem z Panem Ryszardem Brzozowskim ps. "Krak" i 
Prezydent Uczelni Łazarski na obchodach 72 rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego w sierpniu 2016 r.  
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Eugeniusz Tyrajski ps. Sęk - Wiceprezes Związku Powstańców 

Warszawskich 

Piśmiennictwo 
1. Eugeniusz Ajewski: Mokotów walczy Biogramy 1939-1944 Tom 5, 

WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1999  
2. Eugeniusz Ajewski: Mokotów walczy 1944, Warszawa 1990  
3. http://orgmasz.pl/przewody-doktorskie.html  
4. http://www.lazarski.pl/wykladowcy/ryszard-lazarski/  
5. http://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/Regulamin_Izb

y_Pamieci_Pulku_AK_Baszta_i_Walk_Powstanczych_Oddzialow_Armii
_Krajowej_na_Mokotowie.pdf  

6. http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/ryszard-lazarski,223.html  
7. https://www.facebook.com/uczelnia.lazarskiego/photos/a.20529204959

8566.43460.195021347292303/899341736860257/?type=3&theater  
8. http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/baszta.htm  
9. http://www.lazarski.pl/o-uczelni/organizacje-spoleczne-i-

studenckie/izba-pamieci/  
10. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Q3jf2aDl

hMAJ:www.lazarski.pl/o-uczelni/centrum-prasowe/news/uczelnia-
lazarskiego-na-obchodach-72-rocznicy-wybuchu-powstania-
warszawskiego/+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl 
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126. KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

 
Kopiec Powstania Warszawskiego 

po południowej stronie ulicy Bartyckiej 
 
Kopiec Powstania Warszawskiego to sztuczne wzniesienie znajdujące się na 
Czerniakowie w warszawskiej dzielnicy Mokotów po południowej stronie ulicy 
Bartyckiej.  
Kopiec ten uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 24 marca 2004 
został nazwany Kopcem Powstania Warszawskiego. 

Dane 
• wysokość względna: około 37 m (121 m n.p.m.) 
• prowadzące od 2004 schody na Kopiec są najdłuŜszymi w Warszawie – 

mają 350 stopni i 35 spoczników. 

Historia 

Sypanie kopca rozpoczęto po 1945, zwoŜąc tu gruzy zniszczonych w 1944 
dzielnic Warszawy. Jeszcze w latach 60. XX wieku na kopiec wjeŜdŜały 
śmieciarki, zwalając tu gruz i śmieci. Stąd nazwa kopca uŜywana w tych 
latach: „Zwałka”, „Śmieciara”. Na planie Warszawy wydanym w 1995 uŜyto 
nazwy kopca: „Góra Śmieci”. Na innych mapach bywał opisywany jako 
„Kopiec Czerniakowski”.  

W latach 60. i 70. wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy 
odbywali studium wojskowe w pobliskich barakach, obowiązywała nazwa 
„Kopiec (lub Kurhan) Kucejki” od nazwiska kapitana LWP (a później majora) 
Kucejki, który uczył w tym studium i był bohaterem niezliczonych anegdot. 

Na przełomie wieków u podnóŜa kopca od strony ulicy Bartyckiej leŜał duŜy 
głaz granitowy z napisem: „GŁAZ POD KOPIEC KONSTYTUCJI 1791”[2]. 
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Około 1998 środowisko Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej z 
inicjatywy ppłk. Eugeniusza Ajewskiego ps. „Kotwa” zaproponowało 
uporządkowanie kopca i nazwanie go „Kopcem Pamięci Narodowej”. Po 
dyskusjach ze środowiskiem ŚZśAK radni Warszawy podjęli 24 marca 2004 
uchwałę o nadaniu nazwy „Kopiec Powstania Warszawskiego” kopcowi 
usytuowanemu po południowej stronie ulicy Bartyckiej.  

Z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego uporządkowano 
szczyt kopca i zbudowano schody umoŜliwiające wygodne dojście od ul. 
Bartyckiej. 

Stan obecny 

Na wyłoŜonej kostką płaszczyźnie zainstalowany jest kilkumetrowej 
wysokości symbol Polski Walczącej. Monument został zaprojektowany przez 
Ŝołnierza Armii Krajowej, ppłk. inŜ. architekta Eugeniusza Ajewskiego.  

Po dwóch stronach monumentu umieszczono 2 tablice pamiątkowe. Pierwsza 
poświęcona jest pamięci Ŝołnierzy AK, powstańców warszawskich i 
mieszkańców Warszawy pomordowanych i poległych w latach 1939–1944, a 
druga – twórcy monumentu.  

Na szczyt prowadzą schody, które od sierpnia 2004 noszą nazwę alei 
Godziny „W”. WzdłuŜ schodów ustawione są setki małych drewnianych 
krzyŜy, w okresie rocznic powstańczych przepasanych biało-czerwonymi 
opaskami. 

Tradycyjnie w dniu 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego, na kopcu o godz. 21:00 odbywają się uroczystości, w trakcie 
których następuje rozpalenie ogniska, ogniem przyniesionym przez „sztafetę 
pokoleń” z Grobu Nieznanego śołnierza. W skład „sztafety pokoleń” wchodzą 
kombatanci, Ŝołnierze, harcerze i straŜnicy miejscy. Ognisko płonie przez 63 
dni, do 3 października i jest utrzymywane przez StraŜ Miejską. 

Ze szczytu kopca moŜna podziwiać panoramę Warszawy w kierunku 
południowym i zachodnim. 

U podstawy kopca, od strony parkingu przy ul. Bartyckiej znajduje się 
tablica/obelisk zaprojektowana przez arch. Roberta Drzazgę, informująca o 
historii powstania kopca i o jego nazwie. 
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Zdjęcia 

 

Schody na Kopiec 

 

Tablica poświęcona pamięci Ŝołnierzy AK, powstańców warszawskich i 
mieszkańców Warszawy pomordowanych i poległych w latach 1939–1944 
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Tablica poświęcona twórcy monumentu 

 
Tablica informująca o historii powstania kopca i o jego nazwie. 

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_Powstania_Warszawskiego 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/32381,warszawa-kopiec-powstania-
warszawskiego.html 
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OCHOTA 
127. TABLICA: ZAŁOGA LIBERATORA EW 264 ZE 178 DYWIZJONU 

BOMBOWEGO BRYTYJSKICH SIŁ POWIETRZNYCH RAF 

 
 

Tablica upamietniająca śmierć całej załogi Liberatora EW 264 ze 178 
dywizjonu bombowego brytyjskich sił powietrznych RAF,  

al. Bohaterów Września róg Na Bateryjce  
Napis na tablicy 

Tu 15 sierpnia 1944 r. niosąc pomoc powstańczej Warszawie zginęła 
śmiercią lotnika cała załoga Liberatora EW 264 ze 178 dywizjonu 

bombowego brytyjskich sił powietrznych RAF 

Pomoc dla powstańczej Warszawy w nocy 14/15 sierpnia 

W nocy 14/15 sierpnia wystartowało z Pomocą dla powstańczej Warszawy  
26 samolotów:  

• 8 Liberatorów i 6 Halifaxów z 148 i 178 dywizjonu RAF,  
• 7 Liberatorów z 31 dywizjonu SAAF (South African Air Force - 

Południowoafrykańskie Siły Powietrzne) 
• 2 Liberatory i 3 Halifaxy polskiej 1586 eskadry. 

12 maszyn dokonało zrzutów na miasto: na pl. Krasińskich, pl. Napoleona i 
na zachodni brzeg Wisły za mostem Kierbedzia. 8 maszyn nie dokonało z 
róŜnych przyczyn (głównie technicznych) zrzutów. 

Nad Warszawą zestrzelono 4 samoloty:  
• Halifax JN-926 z 148 Dyw RAF spadł zestrzelony na ul. Redutowej 

(Wola), część załogi zginęła;  
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• Liberator EW-264 z 178 Dyw RAF spadł w płomieniach na Bateryjce 
(Ochota), cała załoga zginęła;  

• Liberator KG-836 z 31 Dyw SAAF rozbił się o domy przy ul. Miodowej 
(Stare Miasto), cała załoga zginęła;  

• Liberator KG-871 z 31 Dyw SAAF, zestrzelony przez artylerię 
przeciwlotniczą rozbił się w Golędzinowie (Praga), cała załoga zginęła. 

Załoga Liberatora 

Załoga Liberatora EW 264  ze 178 Dywizjonu Bombowego Brytyjskich 
Królewskich Sił Powietrznych RAF  

• W/O pil. M.A. Baxter RAAF 
• F/Sgt nav. R.W. Robinson 
• Sgt F/E  J. Winter 
• Sgt A/B G.W. Joslyn 
• F/Sgt A/G J.V. Lee 
• F/Sgt A/G W. Praat 
• F/Sgt WO A/G F.J. Barrett 

PoniŜsze informacje i zdjęcia pochodzą ze strony 
http://farfromhome-formortom.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-

01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-
results=13 

ChorąŜy (pilot) Murray Alexander Baxter. Royal Australian Air Force 

 
Murray Baxter (czwarty od prawej w pierwszym rzędzie) wraz 

z towarzyszami z szkolenia RAF.http://www.awm.gov.au  

Murray Baxter urodził się 17 października 1920 roku w Wallacedale w 
australijskim stanie Victoria. Był synem Alexandra i Winifred. Był Ŝonaty z 
Margaret. 11 października 1941 roku zaciągnął się do wojska i został pilotem 
bombowym, by trafić następnie do 178 dywizjonu RAF.  
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"Szlachetnie wykonał swój obowiązek 
Zawsze będziemy o nim pamiętać." 

-epitafium na nagrobku 

 

SierŜant (radiooperator/strzelec) Fernard Joseph Barrett 

  
"Spoczywaj w pokoju. I niech Bóg będzie z Tobą"

-epitafium na nagrobku. 

Fernard Barrett był synem Jamesa i Suzanne, z domu Morel, która 
prawdopodobnie była Francuzką. Rejestr Komisji  jako miejsce pochodzenia 
podaje francuskie miasto Roubaix. Jak cała reszta załogi Liberatora EW264 
był członkiem Royal Air Force Volunteer Reserve (RAFVR), ochotniczej 
rezerwy dla sił lotniczych, na podobnych zasadach jak Armia Terytorialna. 
Większość załóg brytyjskich bombowców wywodziła się z RAFVR. W 
momencie zestrzelenia ich bombowca Barrett miał 23 lata. 
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SierŜant (bombardier) Gordon Wallace Joslyn 

 
Gordon Joslyn pochodził z Swindon w hrabstwie Wiltshire, tam teŜ mieszkali 
jego rodzice Cliford i Janet. Gdy zginął miał 20 lat. 

SierŜant (nawigator) Richard William Robinson 

 
"Ukochanej pamięci naszego drogiego syna i brata"

-epitafium na nagrobku.  

Richard Robinson, swe imię otrzymał po ojcu, matka nazywała się Hilda May, 
mieszkał w Maidstone w hrabstwie Kent. W momencie śmierci miał 21 lat. 
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SierŜant (mechanik) John Winter 

 
SierŜant (strzelec) Jasper Victor Lee 

 
SierŜant (strzelec) William Pratt 

 
William Pratt urodził się w szkockim mieście Kelso. Jego rodzicami byli 
James i Beatrice. Miał 20 lat kiedy zginął niosąc pomoc Warszawie. 
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Zestrzelenie Liberatora 

Nad Warszawą Liberator Liberator EW-264 z 178 Dywizjonu RAF staje w 
ogniu, trafiony przez niemiecką artylerię lub nocne myśliwce. Samolot spada 
na Bateryjce na Ochocie. Cała załoga ginie.  

Po wojnie ciała załogi Liberator EW-264 z 178 Dyw RAF zostały przeniesione 
do kwatery Ŝołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym przy 
ul. Prandoty w Krakowie. 

 

Pomnik załogi 
 

 
Widok pomnika 

http://www.panoramio.com/photo/59829578 
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PołoŜenie pomnika 
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PRAGA PÓŁNOC 

128. TABLICA: RODZINA FEDOROŃKO 

Ukraińcy: Wiaczesław i Orest Fedorońko byli Ŝołnierzami Armii Krajowej, 
zginęli obaj w Powstaniu Warszawskim. 

Ich brat Aleksander był pilotem Dywizjonu 300 RAF, zestrzelonym nad 
Niemcami 25 kwietnia 1944, zaś ojciec, Szymon, prawosławnym kapelanem 
wojskowym w Wojsku Polskim, zabitym w 1940 r. w Katyniu.  

Wojnę przeŜyła Ŝona Szymona oraz jej synowa. Wspólnie doprowadziły do 
ekshumacji i złoŜenia ciał Wiaczesława i Oresta do grobu na Cmentarzu 
Prawosławnym na Woli. 

 
Obelisk na rogu Jagiellońskiej i Alei Solidarności - niedaleko soboru Świętej 
Równej Apostołom Marii Magdaleny, naprzeciwko Liceum im Władysława IV 

upamiętniający rodzinę Fedorońko. 

Wiaczesław Fedorońko 

Wiaczesław Fedorońko ps. „Sławek” (ur. 20 lutego 1920 r. w Warszawie, zm. 
18 sierpnia 1944 r. w Warszawie) – członek Związku Walki Zbrojnej, a 
następnie Armii Krajowej 



 54 

Ukończył gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie. Podczas okupacji 
niemieckiej naleŜał do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie Armii 
Krajowej (AK). Przyjął pseudonim "Sławek".  

Miał stopień kaprala podchorąŜego. Po wybuchu powstania warszawskiego 1 
sierpnia 1944 r., został przydzielony do 153 plutonu 1 kompanii IV 
Zgrupowania "Gurt" AK. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu.  

Zginął 18 sierpnia podczas ataku na restaurację "śywiec" przy zbiegu Alei 
Jerozolimskich 34/36i ulicy Marszałkowskiej 100. Do uwięzionego na 
podeście zerwanych schodów Niemcy kilkakrotnie strzelali i niedobitego 
zostawili na powolne konanie. Odszedł zostawiając Ŝonę z maleńką 
córeczką. Druga urodziła się w 8 miesięcy po jego śmierci. 

Orest Fedorońko  

Orest Fedorońko  "Fort" (ur. 24 maja 1922 w Warszawie, zm. 1 sierpnia 
1944r.), kapral podchorąŜy 

1 sierpnia 1944 został przydzielony do 1 plutonu oddziału ochronnego 
Kwatery Głównej sztabu Okręgu Warszawskiego AK. Zginął jeszcze tego 
samego dnia podczas walki z Niemcami na placu Dąbrowskiego. Pochowano 
go na podwórku jednego z budynków przy ulicy Jasnej. Po wojnie został 
ekshumowany. 

Szymon Fedorońko 

Szymon Fedorońko (ur. 21 sierpnia 1893 w CzerteŜu, zm. 1940 w Katyniu) – 
polski duchowny prawosławny, protoprezbiter, naczelny kapelan wyznania 
prawosławnego Wojska Polskiego. 

Syn Michała i Anastazji. Urodził się w rodzinie duchownego prawosławnego. 
Ukończył prawosławne seminarium duchowne w śytomierzu i tam uzyskał 
święcenia kapłańskie (1914). 

Pracę w duszpasterstwie wojskowym rozpoczął w 1922 w stopniu kapelana 
ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku. Został wówczas szefem 
duszpasterstwa prawosławnego w Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu. Został 
dziekanem prawosławnym w Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie, później w 
Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie. 1 stycznia 1934 mianowany starszym 
kapelanem, z jednoczesnym powierzeniem obowiązków referenta w 
Głównym Urzędzie Duszpasterstwa Prawosławnego w Biurze Wyznań 
Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wkrótce potem został 
szefem tego urzędu i naczelnym kapelanem prawosławnym Wojska 
Polskiego. 19 marca 1937 uzyskał awans na stopień dziekana i od tego 
czasu pełnił godność protoprezbitera. 

Po wybuchu II wojny światowej w 1939, kampanii wrześniowej i agresji ZSRR 
na Polskę został wzięty do niewoli przez sowietów. Przebywał w więzieniu w 
Moskwie, po czym 11 kwietnia 1940 trafił do obozu jenieckiego w Kozielsku.  
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Mógł uniknąć śmierci, bo Sowieci z obozu jenieckiego wywieźli go do Moskwy 
i tam proponowali współpracę. Odmówił. Wrócił do Kozielska i podzielił los 
wszystkich jeńców.  

Zamordowany w 1940 w Katyniu. W 1943 jego ciało zostało zidentyfikowane 
pod numerem 2713 w toku ekshumacji prowadzonych przez Niemców 
(opisane jako Szymon Fezazonko; przy zwłokach odnaleziono dokument 
poświadczający wydany w obozie), został pochowany na terenie obecnego 
Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu. 

Odznaczenia 
• Srebrny KrzyŜem Zasługi 
• Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
• Medal za Długoletnią SłuŜbę 

W 2007 pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. 

8 października 2009, w ramach akcji „Katyń... pamiętamy” / „Katyń... Ocalić 
od zapomnienia”, w tzw. Alei Katyńskiej na Cmentarzu Centralnym w Sanoku 
został zasadzony Dąb Pamięci poświęcony Szymonowi Fedorońce 
(zasadzenia dokonali jego krewna Anna Słuszkiewicz i ks. Jan Antonowicz). 
Dąb Pamięci honorujący Szymona Fedorońkę został zasadzony takŜe w 
Płocku. 

Osoba Szymona Fedorońki oraz jego synowie byli wspomniani w treści 
przemówienia pt. „Wolność i Prawda”, przygotowanego przez Prezydenta RP, 
Lecha Kaczyńskiego i zaplanowanego na obchody 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej 10 kwietnia 2010 w Katyniu, które uniemoŜliwiła katastrofa 
polskiego Tu-154 w Smoleńsku. 

Aleksander Fedorońko 

Aleksander Fedorońko urodził się 21 stycznia 1918 roku w śytomierzu. Był 
absolwentem Szkoły PodchorąŜych Lotnictwa (Grupa Techniczna w 
Warszawie). W okresie Kampanii Wrześniowej w stopniu podporucznika 
słuŜył w Brześciu nad Bugiem. Nie wykonał w tym czasie Ŝadnego lotu 
bojowego. Z końcem września ewakuował się do Rumunii następnie do 
Francji, a po jej upadku do Anglii. Tam w stopniu porucznika został 
przydzielony do 300. Dywizjonu Bombowego im. „Ziemi Mazowieckiej”. Brał 
udział w wielu lotach bojowych. Zginął 25 kwietnia 1944 roku w Rejonie 
Mannheim w Niemczech. Podczas powrotu z kolejnego lotu bojowego, jego 
samolot został zestrzelony. Pośmiertnie został odznaczony KrzyŜem 
Walecznych. Dziś w miejscu, w którym zginęła cała załoga bombowca, 
znajduje się grób poległych. 

Obelisk 

Obelisk został odsłonięty 10 listopada 2008 roku przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. W uroczystości udział wzięły córki Wiaczesława, Aleksandra i 
Wiesława oraz metropolita Sawa, arcybiskup Miron, i biskup Jerzy. Obelisk 
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został wystawionym dzięki staraniom wychowanków gimnazjum im króla 
Władysława IV oraz Towarzystwa Przyjaciół Pragi. 

 Prezydent powiedział:  Kiedy słyszałem historię tej rodziny, przypomniała mi 
się historia wielu innych polskich rodzin, polskich, co nie oznacza zawsze 
katolickich, mających inne niŜ polskie korzenie. Takim przykładem jest 
właśnie ta rodzina i takie rodziny stanowią podstawę siły i potęgi 
Rzeczypospolitej. To przykład wielobarwności naszej kultury i charakteru 
naszego narodu, naszego narodu, który jest narodem w sensie historycznym 
i politycznym, a nie w sensie plemiennym. Niezmiernie się cieszę, Ŝe tuŜ 
obok katedry stoi pomnik upamiętniający taką właśnie polską prawosławną 
rodzinę, rodzinę, która była wzorem ofiarności i patriotyzmu, wzorem 
poświęcenia. 
http://warszawyhistoriaukryta.blogspot.com/2014/07/aleja-solidarnosci-
obelisk-rodziny.html 
http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1903&id=8 

 
Wiersz autorstwa Wiery Fedorońko,  

matka Aleksandra, Wiaczesława i Oresta. 

Cieniom moich ukochanych synów  
To nieprawda, najdroŜsi,  
Ŝe przy mnie Was nie ma.  

To nieprawda, Ŝe odeszliście,  
choć zakryła Was ziemia.  

 
Wy jesteście wciąŜ ze mną,  

dotknijcie mych dłoni  
i Ŝaden juŜ obraz  

Waszego nie przysłoni.  
 

Choć na Ŝycie moje  
padły smutku cienie,  

ja wciąŜ czuję na sobie  
Wasze tkliwe spojrzenie.  

 
Zawsze, czy to we dnie  
czy teŜ nocą ciemną,  

Wasze oczy wciąŜ patrzą  
i wciąŜ błądzą za mną.  

 
Bo wy Ŝyjecie we mnie,  

w mym sercu, w mej duszy,  
Waszych głosów dźwięku  

nic juŜ nie zagłuszy.  
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I jak te suche kwiatki  
niby martwe a Ŝyją,  

tak i Wy Ŝyjecie,  
choć serca nie biją.  
I wierzę głęboko,  

Ŝe jesteście ze mną,  
czujecie, kierujecie,  

Waszą matką biedną.  

Zdjęcia 

 
Bracia Fedorońko 

http://arekpanzertiger.blogspot.com/2014/09/moje-korzenie-czyli-cos-o-mnie.html 

 
Bracia Fedorońko: od lewej Aleksander, Orest i Wiaczesław 

http://lotniczyspacerpowarszawie.pl/places/symboliczna-mogila-rodziny-fedoronko-
cmentarz-prawoslawny-woli-warszawie/#jp-carousel-14586 
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Orest Fedorońko 

https://whu.org.pl/2016/08/03/aleja-solidarnosci-obelisk-rodziny-
fedoronko/orest-fedoronko/ 

 
Wiaczesław 

http://arekpanzertiger.blogspot.com/2014/09/moje-korzenie-czyli-cos-o-
mnie.html 
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Aleksander 

 
Szymon Fedorońko 

https://warszawyhistoriaukryta.files.wordpress.com/2016/08/szymon-
fedoroc584ko-spoczywa-na-cmentarzu-w-katyniu.jpg 
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Fragment Muru Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego:  

Kolumna: 170 Miejsce: 20 

Kolumna: 170 Miejsce: 21 
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Grób Aleksandra Fedorońko w Mannheim (Niemcy) 

http://www.polishairforce.pl/_cmmichelstadt.html 

Na cmentarzu komunalnym w Michelstadt (na północny wschód od Mannheim) spoczywa 
siedmiu polskich lotników (por. Fedorońko, ppor. Jasiński, plut. Pogodziński, kpr. RóŜycki, 
sierŜ. Wodo, kpr. Dudziak i kpr. Jagiełło). NaleŜeli do załogi Lancastera I BH-G (LL855) z 

300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej", który podczas nalotu na Karlsruhe 
został zestrzelony przez nocnego myśliwca. Samolot eksplodował w powietrzu, a jego 

szczątki spadły koło miasteczka Erbach, ok. 2 km od Michelstadt. Lotników pochowano we 
wspólnym grobie na miejscowym cmentarzu. W 1947 r. stacjonująca w Michelstadt polska 

4230 Kompania Wartownicza "Wołyńska" postawiła własnym sumptem na grobie 
poległych pomnik z czerwonego piaskowca. 
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Grób rodziny - cmentarz prawosławny na Woli 

http://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=3798 
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Piśmiennictwo 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiaczes%C5%82aw_Fedoro%C5%84ko 

http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wiaczeslaw-fedoronko,9841.html 

http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,865386,19990819WA-
DLO,Wiaczeslaw_Fedoronko_Slawek,.html – do wykorzystania 

http://warszawyhistoriaukryta.blogspot.com/2014/07/aleja-solidarnosci-
obelisk-rodziny.html  

http://www.ngp.pl/str/tekst3047.html  

http://www.magazynparafialny.org/mp/dzial/wieczernik/wieczernik11.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Fedoro%C5%84ko 

http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/orest-fedoronko,9840.html 

http://arekpanzertiger.blogspot.com/2014/09/moje-korzenie-czyli-cos-o-
mnie.html 

http://lotniczyspacerpowarszawie.pl/places/symboliczna-mogila-rodziny-
fedoronko-cmentarz-prawoslawny-woli-warszawie/ 

https://przegladpraski.pl/pomnik-bohaterow-pomazany-interweniuje-radny/ - 
zdjęcie do ewentualnego zamieszczenia 

http://www.bydgoszcz.cerkiew.pl/czytelnia/nieznanapowstanczahistoria - 
napisać list z propozycją 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwiBvcPShvTSAhXTKywKHeOqBdIQFgglMAI&url=http
%3A%2F%2Flotniczyspacerpowarszawie.pl%2Fplaces%2Fsymboliczna-
mogila-rodziny-fedoronko-cmentarz-prawoslawny-woli-
warszawie%2F&usg=AFQjCNE56o9uLtj7S05Bu0Dxia0MJDAxEg&sig2=DNk
sRQn5eJI67mR3qPfr7Q 
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129. TABLICA: LEON KOŹMIŃSKI  

 
Grób Leona Koźmińskiego 

Powązki, kwatera 105 rząd 6 grób 20 

Leon Koźmiński urodził się 1 października 1904 r. w Daszkowcach, pow. 
lityński na Ukrainie, w rodzinie ziemiańskiej, zm. 16 czerwca 1993) – profesor 
zwyczajny, polski ekonomista, porucznik Armii Krajowej ps. „Leon”, brał 
udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat profesor 
SGH, zajmujący się organizacją handlu. 
Postanowieniem Rady Powierniczej WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i 
Zarządzania otrzymała w 1997 roku imię prof. Leona Koźmińskiego. Od 6 
sierpnia 2008 r. uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 
nosi nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.   

Okres przed wojną  
Lata dzieciństwa spędza w majątku Wyszczykusy k/śytomierza, a następnie, 
od 1914 do 1920 roku, w szkole średniej z internatem College Champite w 
Lozannie w Szwajcarii. Po powrocie do Polski w 1920 roku uczęszcza do 
Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Tczewie, gdzie uzyskuje 
świadectwo dojrzałości, wydane przez Kuratorium Pomorskiego Okręgu 
Szkolnego.  
Studiował w Szkole Głównej Handlowej, w której uzyskał magisterium. 
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Stopień doktora obronił na Sorbonie, w ParyŜu, w wieku 26 lat. Był to rok 
1929.  
Od 1930 do 1931 roku odbywa słuŜbę wojskową w Batalionie PodchorąŜych 
Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie.  
W 1930 roku ukończył kurs podchorąŜych rezerwy w Śremie koło Poznania 
(w wieku 26 lat, po uzyskaniu stopnia doktora w Sorbonie). Został 
przydzielony do 21 warszawskiego pułku piechoty, a po drugich ćwiczeniach 
rezerwy — mianowany podporucznikiem.  
W 1929 roku podejmuje pracę wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie, pracując równolegle w zarządzie spółki akcyjnej Dom KsiąŜki 
Polskiej (hurtowni dla księgarzy i wydawców oraz domu wydawniczego), 
gdzie po dwóch latach zostaje powołany do Rady Nadzorczej. Od 
października 1936 roku do wybuchu drugiej wojny światowej jest prezesem 
Rady Nadzorczej i ekspertem w dziedzinie organizacji i techniki handlu w 
tejŜe firmie.  
Za całokształt dorobku naukowego uzyskuje habilitację jako docent 
organizacji i techniki handlu w WyŜszej Szkole Handlowej w Warszawie 
(pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nr BP-
16422/38 z dnia 10 sierpnia 1938 roku).  
Po habilitacji, został przeniesiony do słuŜby intendentury, a po ćwiczeniach 
intendentury w Krakowie — przydzielony na kurs oficerów intendentury 
dywizji w Przemyślu. W czasie tego przeszkolenia ogłoszono, Ŝe oficerowie 
mają natychmiast udać się do swych przydziałów mobilizacyjnych; tam 
wręczono im karty powołania.  
Dostał przydział do dowódcy 44 warszawskiej rezerwowej dywizji piechoty, 
która miała się mobilizować w 10 pułku piechoty w Łowiczu pod Warszawą. 
Pod koniec lipca wyjechał pociągiem do Łowicza. Przyjmował 
zmobilizowanych oficerów.  

Okres wojny 
10 pułk piechoty, do którego został wcielony ppor. Koźmiński wycofał się 
teren Zamojszczyzny, z braku amunicji często walczono na bagnety. 17 
września 1939 roku nastąpił atak sowiecki, pułk Koźmińskiego był zmuszony 
do walki na dwa fronty. Porucznikowi Koźmińskiemu powierzono 
prowadzenie kolumny rozbitków do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie miały 
być formowane jednostki. Grupa, którą prowadził szła przezornie polami i 
lasami i doszła bez strat w rejon Dubienki. Druga podobna kolumna, która 
szła drogami, została zdziesiątkowana przez czołgi niemieckie. 
Gdy sytuacja stała się beznadziejna dowódca zdecydował się na kapitulację 
zostawiając Ŝołnierzom swobodę decyzji poddania się Niemcom lub 
Rosjanom, a sam, zgodnie z poczuciem honoru Ŝołnierskiego, popełnił 
samobójstwo.  
Porucznik Koźmiński nie kryjąc swego stopnia oficerskiego wolał poddać się 
Rosjanom. Oficerowie i podchorąŜowie zostali załadowani do pociągu 
idącego na Wschód, jak później się okazało do Kozielska, skąd juŜ w 1940 
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roku zostali wywiezieni do Katynia i tam uśmierceni strzałami w tył głowy. 
Porucznik Leon Koźmiński szczęśliwie uniknął tego losu. W pociągu spotkał 
swego studenta, Kamińskiego, który namówił go do ucieczki skokiem z 
pociągu. Ucieczka udała się, ale Kamiński złamał nogę. Na szczęście 
zaradny por. Koźmiński znalazł chłopa, który zgodził się sprzedać furmankę i 
konia i obaj uciekinierzy, udając gospodarzy wiejskich, dotarli do Warszawy.  
Profesor Leon Koźmiński naleŜał do tych patriotów polskich, którzy nie mieli 
Ŝadnej wątpliwości o konieczności podziemnej walki z Niemcami, 
zaangaŜował się w niej na wielu frontach. Rozpoczął współpracę z polskim 
wywiadem wojskowym. W domu w którym mieszkał Leon Koźmiński była 
„centrala szyfrów" i punkt kontaktowy wywiadu podziemnego Państwa 
Polskiego. W jego mieszkaniu byli przechowywani działacze poszukiwani 
niemieckimi listami gończymi.  
Drugim terenem działalności podziemnej prof. Koźmińskiego była praca w 
tajnym Związku Zachodnim przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj. 
Zakładano, Ŝe po zwycięskiej wojnie (ta wiara nigdy nie opuściła 
społeczeństwa polskiego) Polska wróci na stare słowiańskie ziemie 
zachodnie, zdobyte i skolonizowane przez Niemców juŜ w średniowieczu, a 
zachodnią granicą Polski będzie Odra. Przygotowywano w podziemiu plany 
zagospodarowania i rozwoju tej powojennej części Polski.  
Prof. Leon Koźmiński zaangaŜował się teŜ w dalszą podziemną działalność w 
pułku Armii Krajowej „Baszta”. Prowadził wykłady w zorganizowanej Szkole 
PodchorąŜych.. W ramach działalności zawodowej w 1940 roku pracował w 
Szkole Zgromadzenia Kupców Warszawy, a następnie od 1941 do 1944 roku 
w Miejskiej Szkole Handlowej E. Lipińskiego (tajna SGH) - prowadził zajęcia z 
„nauki o handlu” jako " organizację przedsiębiorstw". Wykładał równieŜ na 
Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Instytucie Morskim w Warszawie.  
Po wybuchu Powstania Warszawskiego ppor. Leon Koźmiński jako Ŝołnierz 
„Baszty" znalazł się w ogniu walki na Mokotowie, gdzie został przydzielony do 
oddziałów zaopatrzeniowych przy wojskowej komendzie AK Mokotowa. Tam, 
zgodnie ze swoją specjalnością (intendentura) organizował i prowadził 
zaopatrzenie oddziałów AK działających na Mokotowie, nie zapominając 
równieŜ o potrzebującej pomocy ludności cywilnej. Tu, po kilku dniach 
działania, zyskał uznanie przełoŜonych i kolegów za głębokie zaangaŜowanie 
i efekty wykonywanych obowiązków.  
Na początku września 1944 roku Leon Koźmiński spotkał się na Mokotowie z 
pułkownikiem Radosławem, z którym kontaktował się juŜ w okresie 
konspiracji, a który po upadku Starego Miasta kanałami przeszedł 
początkowo do Śródmieścia, a później na Mokotów. Teraz, juŜ pod 
dowództwem pułkownika Radosława, zajmował się kierownictwem niezwykle 
skomplikowanej słuŜby zaopatrzeniowej i administracyjno-komunikacyjnej. 
Było to zaplecze bezpośrednich walk o wielkiej skali waŜności. Zmieniający 
się teren frontu powodował częste przesuwanie jednostek zaopatrzeniowo-
administracyjnych. Silne bombardowania wielokrotnie powodowały liczne 
straty w tej słuŜbie.  
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Ostatecznie Mokotów padł, część powstańców przeszła kanałami do 
Śródmieścia, ale Niemcy zasypali fragmenty kanałów, tak, Ŝe niektórzy 
musieli wyjść jeszcze na terenie niemieckim. Niemcy wielokrotnie 
rozstrzeliwali poddających się powstańców. Tak było do 30 sierpnia tj. do 
komunikatu Aliantów stwierdzającego, Ŝe AK jest częścią alianckiej Armii 
Polskiej i nie zachowanie postanowień układu genewskiego moŜe odbić się 
represjami w stosunku do jeńców niemieckich na froncie zachodnim.  
Po upadku Mokotowa trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, gdzie 
Niemcy z miejsca rozpoczęli oddzielnie grupować oficerów i Ŝołnierzy. Prof. 
Leon Koźmiński miał juŜ smutne doświadczenie z kontaktu w 1939 roku z 
Armią Czerwoną, ówczesnym przyjacielem Armii Niemieckiej i nie wierzył, Ŝe 
Niemcy potraktują oficerów AK zgodnie z konwencją genewską. Zdecydował 
się więc zataić swój stopień i pójść do niewoli razem z Ŝołnierzami. Po 
forsownym marszu pod silnym konwojem do obozu w Pruszkowie został 
załadowany do pociągu towarowego, który ruszył na Zachód. Leon Koźmiński 
trafił do obozu pracy w Norymberdze i dalej, w listopadzie 1944 roku, do 
bardzo cięŜkiej pracy fizycznej na linii fortyfikacji frontu zachodniego w 
miejscowości Prüm. Jednak, wedle własnoręcznie napisanego Ŝyciorysu, jako 
nie nadający się do pracy fizycznej szybko zostaje odesłany do Norymbergi, 
a w styczniu 1945, po ponownych badaniach do Generalnej Guberni. Po kilku 
dniach przeszedł front wojsk radzieckich i leczył się we wsi Masłomiąca pod 
Miechowem, gdzie od października 1944 roku przebywała Jego Ŝona z 
synem.  

Okres po wojnie 
W roku akademickim 1945-1946 Prof. Leon Koźmiński doprowadził razem z 
zaprzyjaźnionymi kolegami, wybitnymi profesorami: Andrzejem Grodkiem, 
Stanisławem Skrzywanem, Janem Drewnowskim, Aleksym Wakarem i 
Edmundem Dąbrowskim do odbudowy Szkoły Głównej Handlowej.  
Wspólnie z prof. Andrzejem Grodkiem ratował zbiory Biblioteki i Archiwum 
oraz wykładał organizację i technikę handlu.  
JuŜ po wojnie spotkał się z Kamińskim, swoim kolegą z ucieczki z 
radzieckiego pociągu, który działał w podziemnej organizacji WIN; po 
zaaresztowaniu przez UB został skazany na karę śmierci, ułaskawiony 
wyszedł parę lat później z więzienia i wkrótce umarł. W 1947 roku za dorobek 
naukowy mianowany został profesorem nadzwyczajnym SGH. Od 1947 do 
1949 roku był wykładowcą w Oddziale Łódzkim Szkoły Głównej Handlowej. 
Pracował nieprzerwanie i nadzwyczaj aktywnie jako wykładowca, organizator, 
profesor przemianowanej w 1949 roku Szkoły Głównej Handlowej na Szkołę 
Główną Planowania i Statystyki. W latach 1950-1960 pełnił funkcje dyrektora 
naukowego i kierownika Zakładu Organizacji i Techniki Handlu w Instytucie 
Handlu Wewnętrznego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.  
W 1952 został wydalony z SGH za to, Ŝe nauczał przez 3 lata zabronionego 
w PRL przedmiotu marketing, oraz za tolerowanie nie socjalistycznych prac 
doktorskich. Wraz z profesorem wydalonych zostało 7 jego doktorantów z 
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tym, Ŝe kaŜdemu podano za co jest wydalany.  
W latach 1956-1960 pełnił funkcję dziekana Wydziału Handlu Wewnętrznego 
SGPiS. 19 listopada 1960 roku został Uchwałą Rady Państwa mianowany 
profesorem zwyczajnym. Studenci kształceni na Wydziale Handlu 
Wewnętrznego SGH-SGPiS wynosili współczesną wiedzę o gospodarce 
rynkowej wielu krajów, o elementach zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym, o programowaniu działalności handlowej. Powstały z inspiracji 
profesora Leona Koźmińskiego w Katedrze OTH Zakład Teorii Organizacji 
Zarządzania wykształcił wielu uznanych (w kraju i za granicą) specjalistów w 
tej dziedzinie. Profesor Leon Koźmiński koncentrował się, do końca swego 
Ŝycia na pracy naukowej i wierny swej konsekwentnej postawie byłego 
Ŝołnierza Armii Krajowej nie został członkiem PZPR. Mimo braku tego 
istotnego wymogu, dzięki swoim wyjątkowym walorom intelektualnym i 
moralnym utrzymał wysoką pozycję szanowanego profesora, a nawet 
dwukrotnie dziekana wydziału.  
W swoim dorobku naukowym był promotorem 20 prac doktorskich, około 500 
prac magisterskich oraz recenzentem wielu wniosków o awanse pracowników 
nauki, przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Oprócz nauki i dydaktyki 
pasją profesora L. Koźmińskiego była turystyka górska - latem i zimą. 
Wspaniały epos przeŜyć wojennych Prof. Leona Koźmińskiego świadczy o 
jego odwadze, dzielności i o tym, Ŝe zakochany w pracy naukowej w 
dziedzinie organizacji i techniki handlu, gdzie miarą sukcesu jest zysk, 
konsekwentnie realizował zasady humanistycznej hierarchii wartości, w której 
walka o ideały wyŜszego stopnia, choćby z naraŜeniem Ŝycia, jest 
oczywistym potwierdzeniem istoty człowieczeństwa. Ta postawa prof. dr. 
Leona Koźmińskiego, wielkiego Uczonego i Obrońcy Ojczyzny, stanowi 
piękne przesłanie dla studentów szkoły, której jest patronem.  

Andrzej Koźmiński 
Andrzej Krzysztof Koźmiński (ur. 1 kwietnia 1941 w Warszawie) – polski 
ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie 
zarządzania, długoletni rektor Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię 
jego ojca Leona Koźmińskiego.  
Ukończył w 1963 studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i 
Statystyki, a w 1964 studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Na 
SGPiS uzyskiwał kolejne stopnie naukowe – doktora (1965) i doktora 
habilitowanego (1968). W 1976 uzyskał tytuł profesorski i został zatrudniony 
na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w 
1983 został profesorem zwyczajnym.  
Od 1963 do 1976 pracował w SGPiS, początkowo jako asystent w Katedrze 
Ekonomii Politycznej, następnie od 1969 jako docent w Katedrze Teorii 
Organizacji. Od 1973 był wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, początkowo jako docent, a od 1976 jako profesor i kierownik 
Zakładu Analiz Systemowych Instytutu Zarządzania.  
W latach 1981–1987 był dziekanem Wydziału Zarządzania UW. W latach 
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1986–1989 pełnił funkcję kierownika resortowego programu badawczego 
zatytułowanego "Instrumenty zarządzania w gospodarce narodowej". Od lat 
90. związany z Akademią Leona Koźmińskiego (do 2008 działającą jako 
WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania). Objął w niej stanowisko 
profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Zarządzania. Przez osiemnaście 
lat pełnił funkcję rektora tej uczelni (do 2011), następnie został 
Przewodniczącym Rady Powierniczej i Prezydentem ALK.  
Został równieŜ jednym z dwóch członków korespondentów Polskiej Akademii 
Nauk z dziedziny zarządzania i członkiem Collegium Invisibile. Był 
stypendystą Fundacji Fulbrighta, wykładał m.in. na University of California 
(UCLA), Washington University i Sorbonie. W 2010 Prezydent RP Lech 
Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.  

Zdjęcia 

 
Na ćwiczeniach podchorąŜówki (lata 30) 

 
Z Ŝoną Janina po ślubie (1935 r.)  
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WIELKIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU DETALICZNEGO WE FRANCJI,  

Szkoła Główna Handlowa 1937 
http://www.kwadryga.com/product_info.php/kozminski-leon-wielkie-

przedsiebiorstwa-handlu-detalicznego-we-francji-p-1912 
 

 
Dziekan prof. Leon Koźmiński i Prodziekan prof. Z. Kossuch (Zakopane 

1964)  
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Leon Koźmiński 

 
U syna (Pyry 1989 r.)  

Od lewej stoją Claude Chapeau i Andrzej K. Koźmiński 
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Budynek Akademii Leona Koźmińskiego.  

W Akademii znajduje się zorganizowana przez Archiwum SGH wystawa 
przybliŜająca sylwetkę tego wybitnego naukowca.  

 
Medal wyemitowany przez Mennicę Polską w 2004 r.  
https://www.mennica.com.pl/_fileserver/item/1501924 

 
Tablica pamiątkowa prof. Leona Koźmińskiego w budynku Akademii 
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Chór Kameralny "KameLeon" Akademii Leona Koźmińskiego podczas 

obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego na Mokotowie.  
Chór Kameralny "KameLeon" Akademii Leona Koźmińskiego wraz z Chórem 

"Amo Libertatem" pod dyrekcją Katarzyny M. Bonieckiej wziął udział w 
głównych obchodach 70. rocznicy Powstania Warszawskiego na Mokotowie, 
które odbyły się 1 sierpnia 2014 w Parku Dreszera pod pomnikiem "Mokotów 

Walczący 1944" z udziałem wielu Kombatantów, władz państwowych i 
samorządowych, wojska, harcerzy, grup rekonstrukcyjnych i mieszkańców 

Warszawy oraz gości spoza Warszawy.  
Połączone Chóry wykonały przy akompaniamencie Orkiestry 

Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji Marsz Mokotowa  
W dalszej części uroczystości zabrzmiały "Warszawskie dzieci" oraz 

wzruszająca "Mała dziewczynka z AK". Następnie około 2 tysięcy 
uczestników uroczystości przeszło w defiladzie ulicą Puławską, by zatrzymać 
się pod tablicą upamiętniającą twórców hymnu Mokotowa przy numerze 59. 

W tym miejscu dla wszystkich zebranych Chóry "KameLeon" ALK i "Amo 
Libertatem" wykonały raz jeszcze "Marsz Mokotowa".  

http://www.kozminski.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/chor-kameralny-
kameleon-akademii-leona-kozminskiego-wzial-udzial-w-glownych-
obchodach-70-rocznicy-powstania-warszawskiego-na-mokotowie/ 

 

Umocowanie tabliczki z kodem QR w Akademii Leona Koźmińskiego 
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Piśmiennictwo 

1. StruŜycki Marian Kamiński Marek B.: Leon Koźmiński Patron WyŜszej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 
2004  

2. Bajer Magdalena: Rody Uczone, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2013  

3. Koźmiński Andrzej K.: Reaktywacja, Poltext, Warszawa 2011  
4. http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/zbiory/Strony/Wspomnienia.aspx  
5. http://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/kim-jestesmy/patron/  
6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ko%C5%BAmi%C5%84ski  
7. http://www.nasz.gdansk.pl/category/historia/  



 75 

ŚRÓDMIEŚCIE 

130. TABLICA: RON JEFFERY 

 

Tablica pamiątkowa przy ulicy Nowy Świat 30 w Warszawie 

Ron Jeffery (ur. 6 września 1917 w Londynie, zm. we wrześniu 2002 w 
Auckland) – Ŝołnierz brytyjskiego wywiadu i Armii Krajowej, pisarz. 

Okres przed Powstaniem Warszawskim  

Do RAF wstąpił w 1937 roku, w wieku 18 lat. Został radiooperatorem.  
Dostał się do niemieckiej niewoli we Francji w 1940 r., dwukrotnie próbował 
ucieczki z obozu jenieckiego, w 1941 r. ostatecznie przedostał się do 
okupowanej Polski. Tu nawiązał kontakt z podziemiem, w AK przyjął 
pseudonimy "Józef Kawala", "Stanisław Jasiński", "Sporn", "Botkin".  

Był łącznikiem wywiadu brytyjskiego z pułkownikiem Smysłowskim (Boris 
Aleksiejewicz Smysłowski-Holmston - rosyjski wojskowy, walczył z 
bolszewikami w szeregach samodzielnej dywizji gwardyjskiej na Kubaniu, w 
czasie II wojny światowej podjął współpracę z Niemcami, był dowódcą 
sformowanej z Rosjan jednostki wojskowej do zadań specjalnych, 
przeznaczonej do walki partyzanckiej z nacierającą Armią Czerwoną, 
awansowany do stopnia generała majora), sondując moŜliwość jego 
współpracy z aliantami. Brytyjczycy planowali wówczas dokonanie zamachu 
na Hitlera, wykorzystując kontakty dowództwa ROA w niemieckim sztabie 
generalnym.  

Dzięki świetnej znajomości wielu języków, zwłaszcza niemieckiego, był 
niezwykle przydatny dla Komendy Głównej. Został kurierem AK do Wiednia, 
Pragi, Budapesztu, Berlina i Hamburga.  
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W lutym 1944 r. w mundurze niemieckiego oficera Abwehry przez Niemcy, 
Danię, Norwegię i Szwecję przedostał się do Londynu, by osobiście dać 
świadectwo okrucieństw niemieckich w okupowanej Polsce. 

Brał równieŜ udział w likwidowaniu kolaborantów i drukowaniu bibuły. 

Okres Powstania Warszawskiego 

W czasie powstania nie tylko informował połączone sztaby o sytuacji w 
Warszawie. Prowadził takŜe audycje w powstańczym radiu „Błyskawica”.  

W ciągu 63 dni powstania przekazał do Londynu ponad 100 depesz w języku 
angielskim o sytuacji w walczącej Warszawie za pomocą Alfabetu Morse’a, 
działał głównie przy ulicy Kruczej z radiostacji Stefana i Zofii Korbońskich. Z 
czasem stał się głównym korespondentem wojennym brytyjskiego dziennika 
"The Times"..  

Apelował o dostawy broni i o pomoc Rosjan, którzy w połowie sierpnia 
rozłoŜyli się nad Wisłą po praskiej stronie. Tłumaczył: „Moskwa twierdzi w 
transmisji 8 sierpnia o 15, Ŝe tylko polscy komuniści – Armia Ludowa – 
walczą w Warszawie. To nieprawda, Ŝadne jednostki AL nie biorą udziału w 
walce”. Opisywał niemiecką metodę szturmowania barykad z pomocą Ŝywej 
tarczy z mieszkańców Warszawy.  

Został ranny podczas walk na Mokotowie, później został odznaczony 
KrzyŜem Walecznych przez samego generała Tadeusza Bora-
Komorowskiego.  

Przed upadkiem powstania ewakuowany z Warszawy i dołączył do 7. Dywizji 
AK w rejonie Kielc, gdzie podjął walkę partyzancką z Niemcami i partyzantką 
komunistyczną.  

Okres po II wojnie światowej 

Po 1945 roku wrócił do Warszawy gdzie się ujawnił i został aresztowany 
przez NKWD i osadzony w areszcie, skąd prawdopodobnie zbiegł do Odessy 
a później na Malte stamtąd i przedostał się do Wielkiej Brytanii i został 
pracownikiem MI5. 

O powstańcach powiedział raz: „To prawdziwy zaszczyt móc nazywać 
Polaków sojusznikami”.  

Był jednym z najbardziej wartościowych agentów brytyjskich II wojny 
światowej. Jako kurier brytyjski w okupowanej Polsce posiadł wprost 
nieocenioną wiedzę dla swojego rządu, który sceptycznie odnosił się do 
raportów polskiego podziemia, uwaŜając je za stronnicze. Anthony Eden i 
Winston Churchill chcieli koniecznie się z nim spotkać, jako kurierem, który 
przekazałby im wiadomości z pierwszej ręki z okupowanej Polski.  

Nagle wszystko się zmieniło. Został zdyskredytowany przez sowieckich 
agentów ulokowanych w wywiadzie brytyjskim (Kim Philby), którzy skutecznie 
podwaŜyli jego wiarygodność. Szczególnie nie spodobała się jego 
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zwierzchnikom sprawa zbrodni katyńskiej, którą Jeffery ujawniał wszystkim. 
Trafił za to do obozu karnego, gdzie zmuszony był czyścić latryny. W tym 
czasie Wielka Brytania starała się zachować jak najlepsze stosunki ze 
Związkiem Radzieckim, dla dobra sojuszu poświęcając sprawę swojego 
pierwszego alianta (Polski).  

Po wojnie wyemigrował do Nowej Zelandii, gdzie wydał swoje wspomnienia 
Red Runs the Vistula (Wisła jak krew czerwona). 

W uznaniu jego zasług dla Polski dowódca AK gen. Tadeusz Bór-
Komorowski nadał mu w 1943 r. KrzyŜ Walecznych. Nadano mu teŜ KrzyŜ 
Armii Krajowej.  

W 1995 r. prezydent Lech Wałęsa udekorował go KrzyŜem Komandorskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ron_Jeffery 
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/956993,john-ward-powstanie-
warszawskie-oczami-brytyjskiego-lotnika,2,id,t,sa.html 
https://www.facebook.com/Uzbrojenie/posts/1189822934402363:0 
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131. TABLICA: ZAŁOGA LIBERATORA KG-836 Z 31 DYWIZJONU SAAF 

 
Tablica upamiętniająca śmierć załogi Liberatora KG-836 z 31 Dywizjonu 

SAAF, ul. Miodowa 22/24 (WyŜsza Szkoła Teatralna) 

Pomoc dla powstańczej Warszawy w nocy 14/15 sierpnia 

W nocy 14/15 sierpnia wystartowało z Pomocą dla powstańczej Warszawy  
26 samolotów:  

• 8 Liberatorów i 6 Halifaxów z 148 i 178 dywizjonu RAF,  
• 7 Liberatorów z 31 dywizjonu SAAF (South African Air Force - 

Południowoafrykańskie Siły Powietrzne) 
• 2 Liberatory i 3 Halifaxy polskiej 1586 eskadry. 

12 maszyn dokonało zrzutów na miasto: na pl. Krasińskich, pl. Napoleona i 
na zachodni brzeg Wisły za mostem Kierbedzia. 8 maszyn nie dokonało z 
róŜnych przyczyn (głównie technicznych) zrzutów. 

Nad Warszawą zestrzelono 4 saoloty:  
• Halifax JN-926 z 148 Dyw RAF spadł zestrzelony na ul. Redutowej 

(Wola), część załogi zginęła;  
• Liberator EW-264 z 178 Dyw RAF spadł w płomieniach na Bateryjce 

(Ochota), cała załoga zginęła;  
• Liberator KG-836 z 31 Dyw SAAF rozbił się o domy przy ul. Miodowej 

(Stare Miasto), cała załoga zginęła;  
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• Liberator KG-871 z 31 Dyw SAAF, zestrzelony przez artylerię 
przeciwlotniczą rozbił się w Golędzinowie (Praga), cała załoga zginęła. 

Załoga Liberatora KG-836 
• Lt Grattan Chesney Hooey SAAF - Pilot  
• Lt Peter Herbert Andrews SAAF - 2-gi Pilot  
• Lt Cedric Arthur Cooke SAAF - Nawigator  
• Sgt Peter Henry George Lees RAFVR - Bombardier  
• Lt Harry Allpress Ruston Male SAAF - Wireless Op / Strzelec  
• Lt Gordon Bruce Pitt SAAF - Wireless Op / Strzelec  
• W/O Terence Desmond O’Keefe SAAF - Wireless Op / Strzelec 

Zestrzelenie Liberatora KG-836 

Liberator KG-836 z 31 Dyw SAAF  tuŜ przed dokonaniem zrzutu został celnie 
trafiony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, płonąc leciał nad ulicą 
Miodową w kierunku pl. Krasińskich. MoŜliwe, Ŝe pilot chciał lądować, ale 100 
m przed placem zahaczył skrzydłami o dachy domów stojących po obu 
stronach ulicy.  

Zginęła cała 7 osobowa załoga oraz 7 cywilów i 3 Ŝołnierzy AK. 

Zbiorniki paliwa w skrzydłach spowodowały olbrzymie poŜary w domach 
stojących po obu stronach. Samolot spadł, ale nie wykluczone, Ŝe gdyby 
poleciał jeszcze 100 m dalej runąłby na te oczekujące na placu kobiety, które 
sygnalizowały miejsce zrzutu. 

Uzupełniające informacje 

Miejsce katastrofy zostało później utrwalone na fotografiach przez Zygmunta 
Sowińskiego „Ostoję”. Z wraku Liberatora wymontowano dwa uszkodzone 
karabiny Browning kal. 12,7mm. Powstańczy rusznikarze zdołali złoŜyć z nich 
jeden sprawny, który był uŜywany przez Ŝołnierzy Batalionu „Chrobry I”. Z 
racji tego Ŝe w zasobnikach zrzutowych nie przenoszono amunicji kal. 12,7 
mm, Browninga z Miodowej moŜna było uŜywać tylko do momentu 
wyczerpania zapasu amunicji pochodzącej z wraku Liberatora KG836. 

Do ekshumacji w 1947 r. ciała załogi Liberatora, który się rozbił na ul. 
Miodowej znajdowały się w grobach na dziedzińcu dzisiejszej Akademii 
Teatralnej.  

Po ekshumacji cała załoga została pochowana w kwaterze Ŝołnierzy 
Wspólnoty Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty w 
Krakowie. 

Meldunek kpt. Wiktora Dobrzyńskiego "Włada", kierownika Komisji Odbioru 
Zrzutów do Dowódcy Grupy ",Północ"’ płk Karola Ziemskiego 
"Wachnowskiego" z dn. 15.08.1944 :  

"Melduję, Ŝe dn. 15.VIII.44 g. 2.30 spadł zestrzelony samolot Halifax23, 4-o 
motorowy na kamienicę Miodowa Nr 24, którą przebiwszy rozpadł się na 
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części, które upadły na ul. Miodową. PoŜar, spowodowany materiałami 
pędnymi i smarami oraz wybuchającą amunicją zrzutową przeniósł się na 
sąsiednią kamienicę, która doszczętnie spłonęła. […] Ze zgliszcz 
wyciągnąłem 2 spalonych lotników, których oddałem do pochowania 
lekarzowi i kapelanowi" 

W meldunku mowa jest o samolocie Halifax, ale to był Liberator. 

Zdjęcia 

Pierwsze 5 zdjęć jest autorstwa Zygmunta Sowińskiego. Przedstawiają 
szczątki alianckiego bombowca Liberator KG-836 porucznika G. C. Hooeya z 
31 Dywizjonu SAAF na ulicy Miodowej. Samolot został zestrzelony przez 
Niemców w nocy z 14 na 15 sierpnia. W tle budynki Collegium Nobilium - 
Miodowa 22/24. 

Pochodzą z http://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/zygmunt-sowinski-
ostoja,143.html#9892 
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Kwatera Ŝołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty  

w Krakowie 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojskowy_przy_ul._Prandoty_w_Krakowie#/media/
File:Krakow_Military_Cemetery,_II_WW_Commonwealth_section,1_Prandoty_street,Krak

ow,Poland.JPG 
 

 
Budynek na którym umocowana jest tablica pamiątkowa 
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Piśmiennictwo 

http://dziwnawojna.pl/historia-jednego-z-zestrzelonych-nad-warszawa-
samolotow-z-alianckim-wsparciem-dla-powstania/ 

https://hu-
hu.facebook.com/LotniczaWarszawa/photos/a.205153556184839.57520.196
195507080644/781324418567747/ 

http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=3831 
https://www.facebook.com/chrobry.jeden/photos/a.1234278779946013.10737
41835.218905368150031/1234278789946012/?type=3&theater 
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132. TABLICA: ŁUKASZ KONRAD CIEPLIŃSKI 

 
Portret Łukasza Cieplińskiego w budynku PAST z umocowaną tabliczką z 

kodem QR udostępniającym niniejszy biogram. 
Tabliczka umocowana 20 kwietnia 2015 r. 

 
Łukasz Konrad Ciepliński ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, „Apk”, „Grzmot”, 
„Bogdan” (ur. 26 listopada 1913 w Kwilczu, zm. 1 marca 1951 w Warszawie) 
– podpułkownik piechoty Wojska Polskiego (1 marca 2013 roku, w ramach 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci śołnierzy Wyklętych pośmiertnie 
awansowany do stopnia pułkownika przez Ministra Obrony Narodowej 
Tomasza Siemoniaka), Ŝołnierz Organizacji Orła Białego, ZWZ-AK oraz NIE i 
DSZ, prezes IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kawaler 
Orderu Orła Białego nadanego pośmiertnie w 2007 przez Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego. 
Na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm RP na posiedzeniu z 4 lutego 2011 
r. kolejne rocznice męczeńskiej śmierci członków IV Zarządu Głównego WiN, 
w tym Łukasza Cieplińskiego, obchodzone są 1 marca jako nowe święto 
państwowe – Narodowy Dzień Pamięci "śołnierzy Wyklętych". 
1 marca 2017 roku, w ramach kolejnych obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „śołnierzy Wyklętych”, Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz nadał 3 Brygadzie Obrony Terytorialnej imię pułkownika 
Łukasza Cieplińskiego. Brygada otrzymała nazwę wyróŜniającą 
"Podkarpacka" i przejęła tradycje miejscowego podokręgu i inspektoratów AK 
oraz okręgu i rejonów WiN.  
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Okres przed II Wojną Światową 
Urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego rodzicami byli 
Franciszek i Maria z domu Kaczmarek.  
W 1927 r. ukończył sześcioklasową Publiczną Szkołę Powszechną w 
rodzinnym mieście Kwiliczu, kontynuując następnie naukę w sąsiednim 
Międzychodzie. W latach 1929-1934 uczęszczał do Korpusu Kadetów nr 3 w 
Rawiczu, gdzie obok normalnego kursu gimnazjum ogólnokształcącego 
przeszedł zasadnicze szkolenie wojskowe na poziomie rekruckim, a 
następnie podoficerskim, wdraŜając się do dyscypliny i nabierając 
Ŝołnierskiego hartu. W maju 1934 r. uzyskał świadectwo dojrzałości, a 
zarazem stopień wojskowy starszego strzelca.  
Od 1934 r. słuŜył zawodowo w Wojsku Polskim. Początkowo - w latach 1934-
1935 - odbywał szkolenie w Szkole PodchorąŜych Piechoty w Komorowie - 
Ostrowi Mazowieckiej, do której jako wzorowy kadet został przyjęty od razu 
na drugi rok, z pominięciem jednorocznego wstępnego kursu unitarnego. 
Szkołę ukończył z jedną z najwyŜszych lokat, uzyskując stopień starszego 
sierŜanta podchorąŜego. W dniu 15 października 1936 r. otrzymał promocję 
na stopień podporucznika piechoty. Dnia 11 listopada tego samego roku 
spotkało go szczególne wyróŜnienie, kiedy jako delegat swego rocznika 
uczestniczył w tradycyjnej wizycie na Zamku Królewskim w Warszawie u 
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.  
Przydzielony do 62 pułku piechoty w Bydgoszczy, słuŜył w nim nieprzerwanie 
do wybuchu II wojny światowej, obejmując w 1938 r. dowództwo plutonu, a w 
1939 r. - kompanii przeciwpancernej. W tym czasie dał się m.in. poznać jako 
zapalony sportowiec. Zdobywał nagrody w indywidualnych konkursach 
strzelania z karabinu, był mistrzem w pięcioboju nowoczesnym, dobrze jeździł 
konno i pływał.  

Okres II Wojny Światowej 
Po wybuchu II wojny światowej w szeregach tej jednostki uczestniczył w 
wojnie obronnej 1939 jako dowódca kompanii przeciwpancernej. Walczył w 
bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej podczas przebijania się do 
oblęŜonej Warszawy. WyróŜnił się w walkach pod Witkowicami, gdzie z 
działka przeciwpancernego zniszczył sześć niemieckich czołgów i dwa wozy 
dowódcze. Został za ten wyczyn odznaczony osobiście Orderem Virtuti 
Militari V klasy przez gen. Tadeusza Kutrzebę (generał odpiął dla niego order 
od swojego munduru podczas bitwy) oraz awansowany do stopnia 
porucznika. Po przebiciu się z resztkami pułku przez Puszczę Kampinoską do 
Warszawy Ciepliński walczył w jej obronie.  
Po kapitulacji 28 września 1939 nie poszedł do niewoli. Celem 
zorganizowania trasy przerzutowej wraz z innymi oficerami przedostał się na 
Węgry do Budapesztu do polskiej placówki wojskowej. Po przeszkoleniu i 
otrzymaniu ładunku (pieniądze i instrukcję) wyruszył w drogę powrotną do 
Polski. 16 stycznia 1940 na skutek zdrady został aresztowany przez policję 
ukraińską w Baligrodzie wraz z towarzyszącymi mu osobami (Kazimierz 
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Heilman-Rawicz, Lucjan Kühn i Zygmunt Pawłowicz). Pojmany pod 
przybranym nazwiskiem Jan Pawlita, został osadzony w więzieniu w Sanoku, 
z którego na początku maju 1940 zbiegł i dotarł do Rzeszowa.  
Tam natychmiast zaangaŜował się w działalność konspiracyjną; został 
mianowany komendantem Podokręgu Rzeszowskiego Organizacji Orła 
Białego. Po scaleniu OOB z ZWZ objął funkcję komendanta Obwodu 
Rzeszów. W tym czasie otrzymał awans do stopnia kapitana. Od 1941 stał na 
czele Inspektoratu Rejonowego ZWZ-Podokręg Rzeszów AK; zajmował to 
stanowisko aŜ do lutego 1945, brał udział w wielu akcjach bojowych na 
obszarze powiatów Rzeszów, Dębica, Kolbuszowa. Jego adiutantem był 
Mieczysław Wałęga. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur 
wywiadu i kontrwywiadu, które zlikwidowały łącznie ok. 300 konfidentów 
Gestapo i kolaborantów.  
Sukcesem jego podwładnych było przechwycenie części pocisków V-1 i V-2 
wiosną 1944 oraz wykrycie tajnej kwatery Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym 
pod wsią Wiśniowa, Stępina niedaleko StrzyŜowa. Przyczynił się do 
uruchomienia na Rzeszowszczyźnie konspiracyjnej fabryki broni. W 
międzyczasie awansował do stopnia majora. W maju 1944 przeprowadził 
akcję "Kośba" – likwidację funkcjonariuszy hitlerowskich na swoim terenie. 
Nosił wówczas ps. „Pług”. Prowadził ascetyczny tryb Ŝycia, odznaczał się 
wyjątkową poboŜnością.  
W ramach akcji „Burza” jego oddziały zorganizowane w 39 Pułk Piechoty 
Strzelców Lwowskich AK 2 sierpnia 1944 brały udział w wyzwalaniu 
Rzeszowa. W połowie sierpnia wobec nakazu radzieckiego komendanta 
wojskowego o złoŜeniu broni przez AK zdecydował o zejściu w konspirację. 
Był przeciwny ujawnianiu się Ŝołnierzy AK i wstępowaniu do LWP – wydał 
rozkaz o bojkocie mobilizacji.  
W nocy z 7 na 8 października 1944 podjął nieudaną próbę odbicia 400-stu 
AK-owców więzionych przez NKWD na Zamku Rzeszowskim. W styczniu 
1945 został przeniesiony do sztabu Okręgu Krakowskiego AK. Tam 
współorganizował organizację NIE, zostając w lutym tego roku inspektorem 
rejonowym NIE, szefem sztabu Okręgu najpierw w NIE, a następnie w 
Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. Następnie związał się ze Zrzeszeniem 
Wolność i Niezawisłość.  

Okres po II Wojnie Światowej 
We wrześniu 1945 został prezesem Okręgu Krakowskiego WiN, a w grudniu 
tego roku komendantem Obszaru Południowego. Po rozbiciu przez Urząd 
Bezpieczeństwa III Zarządu Głównego WiN i aresztowaniu Wincentego 
Kwiecińskiego, w styczniu 1947 utworzył IV Zarząd Główny WiN. Przeniósł 
siedzibę Zrzeszenia z Krakowa do Zabrza. Za jego kierownictwa osłabiona 
organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową, 
m.in. utworzono ekspozytury zagraniczne w Londynie, ParyŜu, Berlinie, 
Monachium i Rzymie. Występował wówczas pod pseudonimami „Ostrowski” i 
„Ludwik”. To on, jak piszą historycy, "wprowadza WiN na najwyŜszy szczebel 
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w historii jego istnienia, tak pod względem organizacyjnym, jak i ideowym”.  
Ciepliński ze współpracownikami alarmował świat, Ŝe w Polsce rządzonej 
przez komunistów łamane są elementarne prawa człowieka, dokumentował 
zbrodnie bezpieki, śledził działania władz i sił sowieckich w Polsce i roztaczał 
wizję obalenia komunizmu. Działania IV ZG WiN były najbardziej heroiczne w 
historii tej organizacji, bo przypadły na czas sfałszowania wyborów przez 
komunistów w styczniu 1947 roku, nasilenia terroru i załamania się postaw 
społeczeństwa.  
28 listopada 1947 został aresztowany w Zabrzu przez funkcjonariuszy UB. 
Zawierzył obietnicom oficerów UB o ogłoszeniu "cichej amnestii" dla jego 
podkomendnych i ujawnił kontakty organizacyjne i swoich współpracowników. 
Dla ratowania aresztowanych w czasie likwidacji IV zarządu WiN 2,5 tysiąca 
podkomendnych i doprowadzenia do ich amnestionowania początkowo 
zgodził się na udział w "grze wywiadowczej" z wywiadami państw 
zachodnich; gdy jednak zorientował się, Ŝe MBP nie ma zamiaru 
dotrzymywać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie 
wyrok śmierci.  
Brutalne i okrutne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego i 
jego współpracowników trwało aŜ trzy lata i było prowadzone pod 
bezpośrednim nadzorem NKWD. Był przetrzymywany w warszawskim 
więzieniu mokotowskim. Zachowały się grypsy więzienne adresowane do 
rodziny w ostatnich miesiącach Ŝycia Łukasza Cieplińskiego. Pisał je 
ołówkiem chemicznym na dwóch stronach bibułki, którą skręcał i wciskał w 
szwy chusteczki sporządzonej z więziennego prześcieradła, następnie 
przemycanej do krewnych. Ta chusteczka trafiła do adresatów i dziś jest 
najcenniejszą pamiątką rodziny. W jednym z grypsów pisał do Ŝony: Kochana 
Wisiu! Jeszcze Ŝyję, chociaŜ są to prawdopodobnie juŜ ostatnie dla mnie dni. 
Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak bardzo 
chciałbym otrzymać chociaŜ parę słów Twoją ręką napisanych (...). Ten ból 
składam u stóp Boga i Polski (...). Bogu dziękuję za to, Ŝe mogę umierać za 
Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, Ŝe dał mi taką Ŝonę i wielkie 
szczęście rodzinne. 
Rozprawa odbyła się w październiku 1950 przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie. Przed stalinowskim sądem mówił: Staję przed 
zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecieŜ juŜ w młodości Ŝycie moje 
Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie sprawa polska 
była największą świętością. 
Prasa pisała natomiast: "Historia zdrady narodowej... szpiedzy na Ŝołdzie 
amerykańskim ... Współpracowali z Mikołajczykiem i kardynałem Hlondem.". 
14 października ppłk Łukasz Ciepliński został skazany na 5-krotną karę 
śmierci oraz 30 lat więzienia (wraz z nim było sądzonych i skazanych na karę 
śmierci sześciu jego współpracowników: Józef Batory, Franciszek BłaŜej, 
Karol Chmiel, Mieczysław Kawalec, Adam Lazarowicz, Józef Rzepka); ława 
pod przewodnictwem płk. Aleksandra Wareckiego.  
Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, Ŝe będzie 



 89 

trzymał w ustach medalik i po tym będzie moŜna odnaleźć jego zwłoki. Wyrok 
śmierci został wykonany 1 marca 1951, Łukasz Ciepliński został zabity 
strzałem w tył głowy w piwnicy pomieszczeń gospodarczych więzienia UB na 
Mokotowie w Warszawie. Według współwięźniów wszyscy oskarŜeni w 
procesie zostali straceni tego samego dnia, choć w aktach znajdują się dwie 
daty: 1 marca i 1 czerwca.  
Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.  
Pozostawił Ŝonę Jadwigę Zofię z Sicińskich, z którą związek małŜeński 
zawarł w dniu 5 sierpnia 1945 r. w parafii pw. św. Józefa w Rzeszowie - 
Staromieściu, oraz syna Andrzeja.  

Ordery i odznaczenia 
• Order Orła Białego - 2007 pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego  
• KrzyŜ Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari  
• KrzyŜ Walecznych  

Film i zdjęcia 
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Łukasz Ciepliński jako elew Korpusu Kadetów nr 3 w Rawicz  

http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,cieplinski,lukasz,7914.html 

 
Łukasz Ciepliński jako podporucznik 62 pułku piechoty w Bydgoszczy 

 

 
Ppor. Łukasz Ciepliński jako dowódca kompanii przeciwpancernej II batalionu 

62 pułku piechoty w 1939 r.  
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Łukasz Ciepliński 

 
Tablica pamiątkowa na murze więzienia w Sanoku 

 

 
Łukasz Ciepliński z Ŝoną Jadwigą w 1946 r.  

http://www.piotrsamolewicz.pl/2016/12/26/wspomnienie-o-andrzeju-
cieplinskim/ 
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Protokół wykonania wyroku śmierci na Łukaszu Cieplińskim wystawiony 1 

marca 1951 r. przez Naczelną Prokuraturę Wojskową 
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Pomnik – symboliczna mogiła ku czci siedmiu członków IV Zarządu 

Głównego WIN, w tym Łukasza Cieplińskiego, zamordowanych 1 marca 1951 
r., wystawiony na cmentarzu w Rzeszowie-Wilkowyi 

 

 
Łukasz Ciepliński upamiętniony na tablicy pamiątkowej obelisku w 

Witkowicach 
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Monument Łukasza Cieplińskiego w strukturze Pomnika śołnierzy Wyklętych 

w Rzeszowie. Odsłonięty 17 listopada 2013 roku, kilka dni przed setną 
rocznicą urodzin Łukasza Cieplińskiego, Projekt stworzył i pomnik wykonał 

prof. Karol Badyna. Ponadto tworzą go popiersia sześciu członków WiN 
(Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Franciszek BłaŜej, 

Józef Rzepka, Karol Chmiel).  

 
Popiersie Łukasza Cieplińskiego w Parku Jordana w Krakowie, odsłonięte 1 

marca 2017 r.  
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Składanie przysięci przez zołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony 

Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Łukasz Ciepliński "Pług" na sztandar 
Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej "Rtęć" "Rzemiosło” 

Piśmiennictwo 
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Ciepli%C5%84ski  
2. https://dobroni.pl/n/pogromca-czolgow-pod/2218  
3. http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/729599,lukasz-cieplinski-z-

kwilcza-ostatni-szef-win-i-jego-ostatnie-grypsy-z-wiezienia-
rocznica,2,id,t,sa.html – Ŝyciorys!!!  

4. http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,cieplinski,lukasz,7914.html Listy  
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133. POMNIK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 

 
Pomnik Powstania Warszawskiego plac Krasińskich 

Pomnik zlokalizowany jest w pobliŜu włazu kanałowego, przez który 1 i 2 
września 1944 roku powstańcy ewakuowali się ze Starego Miasta do 

Śródmieścia. 

Historia pomnika 

Pierwsze próby utworzenia pomnika miały miejsce juŜ w 1945 roku, a Biuro 
Odbudowy Stolicy zorganizowało nawet konkurs na jego projekt, wygrany 
przez Jerzego Staniszkisa i Jerzego Hryniewieckiego. Projektu jednak nigdy 
nie zrealizowano, ale pomysł powracał pod róŜnymi nazwami: "Pomnik 
Bojowników o Wolność i Demokrację" (1948), "Pomnik Bohaterów Warszawy" 
(1957) czy "Pomnik Bohaterów Powstania". Działania przełoŜyły się na 
powstanie pomników Bohaterów Warszawy 1939-1945 (ustawiony na pl. 
Teatralnym, a dziś przy Nowym Przejeździe) oraz Powstańców Warszawy 
(ustawiony na pl. Powstańców Warszawy). Pomnika upamiętniającego 
powstanie warszawskie samo w sobie jednak nadal nie było.  

Inicjatywa ustawienia pomnika została wysunięta 18 września 1980 roku 
przez Mariana Pyzla ze Staromiejskiego Koła Terenowego PTTK. Powstał 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego 1944, 
któremu przewodniczył gen. bryg. Jan Mazurkiewicz „Radosław” oraz prof. dr 
Jan Karol Kostrzewski. Lokalizację wybrano w telewizyjnym sondaŜu, 
zebrano teŜ pieniądze w sumie 22 milionów złotych.  

W 1983 roku rozpisano konkurs na pomnik, jednak Ŝadna z 65 prac nie 
przypadła jury do gustu.  

W drugim etapie konkursu wybrano projekt Piotra Rzeczkowskiego, studenta 
ASP, i Marka Ambroziewicza, który przedstawiał mur i wybiegających zza 
niego powstańców (część pierwsza) oraz mur i powstańców kryjących się za 
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nim (część druga). Zgody na budowę pomnika w tym kształcie jednak nie 
udzielono.  

W 1984 roku rozpisano nowy konkurs, a spośród trzech nadesłanych prac 
wybrano koncepcję prof. Wincentego Kućmy oraz inŜ. Jacka Budyna. Projekt 
zaakceptowano w 1985 roku, jednak juŜ 31 lipca 1984 roku połoŜono kamień 
węgielny pod monument. Projekt wywoływał duŜo kontrowersji, i pomimo 
rozpisania w 1988 roku trzeciego konkursu, decyzją ministra wybudowano 
pomnik według wcześniej zatwierdzonego projektu.  

Pomnik odsłonięto 1 sierpnia 1989 roku, w 45. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego. 

Opis pomnika 

Pomnik składa się z dwóch elementów: powstańcy wybiegający spod 
monumentalnego pylonu to tzw. „zryw”, natomiast ludzie stojący nad zejściem 
do kanałów to tzw. „epilog”, symbolizujący koniec powstania na Starym 
Mieście. Na tyłach części "zryw" znajdują się płaskorzeźbione imitacje 
plakatów podziemia z okresu II wojny światowej, ordery wojenne oraz tablica 
pamiątkowa z informacjami o projektancie pomnika i komitecie jego budowy. 
Rzeźby wykonano w brązie, a pylony są betonowe.  

Ponadto na kolumnach pobliskiego gmachu Sądu Apelacyjnego, w miejscu, 
gdzie na innych kolumnach znajdują się łacińskie sentencje, umieszczone 
zostały nazwy wszystkich jednostek bojowych biorących udział w powstaniu 
warszawskim, na pobliskiej ścianie znajduje się takŜe duŜy napis Powstanie 
Warszawskie 1944 oraz tablica pamiątkowa ze spisem dywizji lotniczych, 
które niosły pomoc powstańczej Warszawie.  

W sierpniu 2013 roku rozpisany został przetarg na remont konserwatorski 
pomnika, prace zostały zaś wykonane od 26 września do 28 listopada 2013. 
Projekt renowacji przygotował zespół pod kierunkiem Andrzeja JeŜewskiego, 
w ramach prac oczyszczono brązowe rzeźby i ścianę pamięci, uzupełniono 
ubytki i zabezpieczono je antykorozyjnie oraz ponownie ułoŜono bruk i 
schody. W 2014 roku wymieniona została teŜ nawierzchnia wokół pomnika, 
prace prowadzono od kwietnia do lipca.  

Uzupełniające informacje 

Budowę pomnika poprzedziła zbiórka pieniędzy i surowców potrzebnych do 
jego wykonania. Pomnik tworzą postacie powstańców. Część z powstańców 
wchodzi do kanału (nawiązanie do ewakuacji Starówki), a część wybiega 
spod konstrukcji przypominającej walące się ściany i cegły spadające w 
wyniku wielkiego wybuchu. 

Pomnik jest krytykowany przez niektórych architektów za brak walorów 
artystycznych oraz nawiązanie do konwencji socrealistycznych. 

Pomnik był miejscem historycznych wydarzeń. Podczas uroczystości 50 
rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w 1994 prezydent Niemiec 
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Roman Herzog jako pierwszy Niemiec w historii przeprosił przeprosił naród 
polski za rozpętanie przez III Rzeszę II wojny światowej i bardzo krwawe 
stłumienie powstania, powiedział m.in.: 

To wywołuje w nas Niemcach wstyd, Ŝe nazwa naszego kraju i narodu jest 
juŜ na zawsze związana z bólem i cierpieniem, które zostało zadane 
milionom Polaków 

Obecnie tłem pomnika jest wybudowany w 1999 Gmach Sądu NajwyŜszego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Według zamysłu projektanta, profesora Wincentego Kućmy, pomnik stanowi 
jeden z elementów tryptyku, w skład którego wchodzą takŜe: pomnik 
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (1979) oraz pomnik Poległym w 
Obronie Ojczyzny w Częstochowie (1985). 

Zdjęcia 

 
„Zryw” 
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“Plakaty” 

 

 
Tablica fundacyjna 
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Napis na murze 

 

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Powstania_Warszawskiego 
https://www.holidaycheck.pl/pi/43c69d08-746d-3fd9-940b-72f79e5105de 
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134. TABLICA: KAZIMIERZ LESKI 

 
Tablica pamiątkowa 

Nowy Świat 4 

Kazimierz Leski ps. „Bradl”, „37", „Leon Juchniewicz”, „Karol Jasiński”, 
„Juliusz Kozłowski”, „gen. Julius von Hallman”, „gen. Karl Leopold Jansen”, 
„Pierre”, „Jules Lefebre”, (ur. 21 czerwca 1912 w Warszawie, zm. 27 maja 
2000 tamŜe) – polski inŜynier-mechanik, wynalazca, Ŝołnierz AK i powstaniec 
warszawski. 

Okres przed II Wojną Światową 

Był synem inŜyniera Juliusza Leskiego. Do 1930 r. uczęszczał do VIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Warszawie. 

Ukończył Gimnazjum Państwowe im Władysława IV i WyŜszą Szkolę Budowy 
Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Bezpośrednio po 
studiach wyjechał na praktykę do Holandii, gdzie pracował w stocznictwie 
holenderskim, jednocześnie studiując na Politechnice w Delft.  

Jeszcze w czasach gimnazjalnych jego wielkim marzeniem było latanie. 
Przeszedł kurs teoretyczny, badania lekarskie i szkolenie na kategorie A, B i 
C. ZłoŜył podanie o przyjęcie do dęblińskiej Szkoły PodchorąŜych Rezerwy 
Lotnictwa i otrzymał skierowanie na kurs rekrucki w Dywizyjnej Szkole 
PodchorąŜych Piechoty przy 15. pułku piechoty. Dopiero po ukończeniu tego 
kursu załatwił sobie przeniesienie do Szkoły PodchorąŜych Rezerwy 
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Lotnictwa w Sadkowie pod Radomiem. Tam latał na szybowcach i 
samolotach RWD-8, PWS-14 i PWS 24. 

W 1936 r. wyjechał do Holandii, do pracy w centralnym holenderskim biurze 
konstrukcyjnym okrętów – Nederlandse Verenigde Scheepsbouw Bureaus 
B.V. w Hadze, gdzie początkowo pracował jako kreślarz. W Holandii 
kontynuował naukę zostając absolwentem Wydziału Budowy Okrętów 
Politechniki w Delft. 

Po zakończeniu kariery kreślarza, Kazimierz Leski rozpoczął pracę w dziale 
okrętów podwodnych. Do jego obowiązków naleŜało umiejscawianie w 
projektach okrętów wytypowanych urządzeń i maszyn, wraz z 
zaprojektowaniem i obliczeniami wytrzymałościowymi mocowań i zawieszeń.  

W tym czasie uczestniczył m.in. w projektowaniu okrętów podwodnych ORP 
„Sęp” i ORP „Orzeł”, które budowano w stoczni Koninklijke Maatschappij na 
zamówienie polskiej marynarki wojennej. Dość szybko dał się poznać jako 
twórczy konstruktor, opracowując m.in. nowe, zasadniczo inne niŜ 
dotychczas stosowane, elastyczne posadowienie szybkoobrotowych (20 000 
obr./min) dmuchaw powietrznych stosowanych do szasowania balastów, co 
usunęło źródło dość częstych i trudnych do naprawy ich awarii w morzu. W 
czasie budowy ORP „Orzeł” Leski odpowiedzialny był za sprawy siłowni. 

Okres II Wojny Światowej 

W Sadkowie 1 IX 1939 zaskoczył go wybuch wojny. 17 IX 1939, po ewakuacji 
lotniska na wschód, został, jako pilot samolotu łącznikowego R-XIII F, został 
zestrzelony przez Armię Czerwoną w pobliŜu Czortkowa nad Seretem; ranny 
i wzięty do niewoli, uciekł z niej do Lwowa, a następnie przedostał się do 
Warszawy. 

Włączył się do polskiej konspiracyjnej organizacji wywiadowczej 
„Muszkieterzy”,, gdzie prowadził wywiad komunikacyjny i kontrwywiad - "Mu-
37"/. Od 1942 roku, po rozbiciu "Muszkieterów", był oficerem w Związku 
Walki Zbrojnej / Armii Krajowej w Biurze Studiów Wojskowych Oddział II 
Komendy Głównej - referat "Komunikacja" oraz w kontrwywiadzie - referat 
"997" "Wywiady obce".  

W ramach tego referatu rozpracowywał niemieckie słuŜby wywiadowcze na 
terenie Warszawy: wywiad policyjny Sicherheitspolizei (Abt. III, Abt. IV AS, 
Abt. IV E, Abt. IV N, Abt. ES) i wywiad wojskowy - Abwehrę.  

Od początku 1942 r. organizował takŜe drogi dla przerzutu kurierów na 
Zachód poza teren okupacji niemieckiej. W tym czasie stał na czele komórki 
"666", której zadaniem było przerzucanie ludzi i materiałów wywiadowczych z 
Komendy Głównej Armii Krajowej do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. 
Z dokumentami doskonale przygotowanymi przez Wydział Legalizacji 
Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej "Agaton", z dobrą znajomością 
języka i idealnym wczuciem się w rolę, wielokrotnie jeździł przez Berlin, 
Hannover, Brukselę do ParyŜa.  
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Początkowo podróŜował jako cywilny pracownik firmy pracującej na potrzeby 
Wehrmachtu, jednak wojenny uraz kręgosłupa dawał mu się mocno we znaki 
- nie mógł długo stać, a miejsca siedzące zarezerwowane były głównie dla 
niemieckich oficerów. To skłoniło go do zmiany toŜsamości. Następne 
podróŜe na Zachód odbywał juŜ jako niemiecki generał "Julius von 
Hallmann", którego od 1943 zastąpił "gen. Karl Leopold Jansen". W trakcie 
"przecierania tras" dla przyszłych kurierów dotarł do Hiszpanii (Pireneje). W 
międzyczasie nawiązał współpracę z francuskim ruchem oporu. W 
Warszawie współpracował teŜ z Referatem "998" - "Łączność z uwięzionymi" 
II Oddziału KG AK. 

Jako generał niemieckich  wojsk technicznych von Hallman zdobył plany 
fortyfikacji jednego z odcinków Wału Atlantyckiego (co ułatwiło aliantom 
lądowanie w Normandii). 

W powstaniu warszawskim walczył jako dowódca kompanii „Bradl” batalionu 
Miłosz. Za męstwo został odznaczony KrzyŜem Virtuti Militari i 3-krotnie 
KrzyŜem Walecznych.  

Po kapitulacji wyszedł z Warszawy w składzie 72. pułku piechoty. Uciekł z 
konwoju przed OŜarowem, powrócił do konspiracji zostając szefem sztabu 
Obszaru Zachodniego AK (Pomorze), następnie Delegatury Sił Zbrojnych na 
Kraj. 

Okres po II Wojnie Światowej 

Od lutego 1945 współdziałał przy tworzeniu Zjednoczenia Stoczni Polskich 
oraz organizował jako dyrektor Stocznię Nr 2 w Gdańsku, utrzymując cały 
czas kontakt z podziemiem. Ratował w tym czasie przed wywiezieniem do 
ZSRR nielicznie ocalałe z poŜogi wojennej urządzenia portowe.  

Aresztowany przez UB w sierpniu 1945 w Poznaniu (tego samego dnia 
poznańskie UB aresztowało równieŜ płk. "Sławbora"), przewieziony do 
Warszawy i osadzony w X pawilonie na Mokotowie.  

W styczniu 1947 w procesie Komendy Głównej WiN (główny oskarŜony płk 
Jan Rzepecki) skazany na 12 lat więzienia pod zarzutem usiłowania obalenia 
ustroju, a następnie współpracy z okupantem.  

Karę odbywał na ul. Rakowieckiej w pawilonach: X, XI i I, następnie w obozie 
pracy przy Zakładach Naprawczych samochodów "Star" w Jelczu [1953], 
krótko we Wrocławiu - w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej i ponownie na 
warszawskim Mokotowie.  

Wiosną 1955 wyszedł na wolność. 17 VI 1957 wyrokiem Sądu 
Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy - zrehabilitowany.  

W latach 1955-1957 pracował jako redaktor naukowy w Państwowych 
Wydawnictwach Technicznych, następnie ponownie w Przemyśle 
Okrętowym.  
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W latach 1962-1978 był dyrektorem naukowym (właściwie p.o. dyrektora, 
gdyŜ stale pomijano go przy awansach) i pracownikiem naukowym w 
Ośrodku Informacji Naukowej PAN.  

Był autorem wielu patentów i ok. 150 prac naukowych. Był organizatorem 
ruchu wynalazczego i honorowym prezesem Stowarzyszenia Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów. 

W 1973 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk 
humanistycznych. W tym czasie poświęcił się pracy nad maszynową analizą i 
syntezą tekstów pisanych w języku naturalnym.  

Był honorowym członkiem Polskiej Federacji Campingu. Autor wielokrotnie 
wznawianych wspomnień: "śycie niewłaściwie urozmaicone: wspomnienia 
oficera wywiadu i kontrwywiadu AK".  

W 1988 r. Telewizja Polska wyprodukowała film dokumentalny ukazujący 
wojenne losy Kazimierza Leskiego - "Byłem generałem Wehrmachtu" - 
scenariusz i reŜyseria Jacek Bławut. 

W 1989 r., został przewodniczącym Związku Powstańców Warszawskich. 

W 1995 r. Instytut Jad Waszem przyznał mu tytuł Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. 

Zmarł 27 maja 2000 r., został pochowany na Starych Powązkach. 

Odznaczenia 
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari 
• KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1994[3] 
• KrzyŜ Walecznych – trzykrotnie 
• Złoty KrzyŜ Zasługi z Mieczami 

Zdjęcia 
PoniŜsze zdjęcia pochodzą z: http://www.1944.pl/powstancze-
biogramy/kazimierz-leski,214.html 

 

Kazimierz Leski w Szkole PodchorąŜych Lotnictwa 1938 
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Kazimierz Leski – okres przedowjenny 

 
Kazimierz Leski – okres okupacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fałszywy audweis Kazimierza Leskiego, wystawiony przez Stanisława 
Jankowskiego  „Agatona” 
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Kazimierz Leski – okres powojenny 

 
Kazimierz Leski „Bradl” (na zdjęcieu po lewej) i Stanisław Jankowski „Agaton” 
na uroczystości z okazji 50. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Malmoe, 

1989 r. 
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Kazimierz Leski po odebraniu medalu "Sprawiedliwy wśród narodów świata", 

przyznanego przez Instytut Yad Vashem za pomaganie śydom w czasie II 
wojny światowej. 22 marca 1996 r 

 
Grób rodziny Leskich na warszawskich Powązkach 
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.  

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Leski 
http://www.tpw.org.pl/index.php/wspomnienia/articles/kazimierz-leski-1912-
2000.html 
http://www.tpw.org.pl/index.php/wspomnienia/articles/kazimierz-leski-1912-
2000.html 
https://opinie.wp.pl/polski-szpieg-kazimierz-leski-wykradl-plany-walu-
atlantyckiego-podajac-sie-za-niemieckiego-generala-6126017561577601a 
!!!!!! 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/kazimierz-leski,214.html zdjęcia 
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WILANÓW 

135. TABLICA: TOMASZ ZAN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grób Tomasza Zana na Cmentarzu Wilanowskim 

Tomasz Zan, pseud. Tomasz, Oleś, Sęk, Michał, Gajowy, Borek (ur. 21 
września 1902 w Duksztach (obecnie Republika Litewska), zm. 11 maja 1989 
w Warszawie), Ŝołnierz AK.  
Prawnuk Tomasza Zana – załoŜyciela Towarzystwa Filomatów, Związku 
Promienistych i prezesa Zgromadzenia Filaretów - przyjaciela Adama 
Mickiewicza. Syn Tomasza Zana (1876-1950) i Teresy Dowgiałło (1884-
1945), brat Heleny Stankiewicz (1904-1996). Ostatni potomek w linii męskiej 
rodu Zanów.  

Okres przedwojenny 
W 1913 roku wstąpił do druŜyny skautów załoŜonej przez Andrzeja 
Małkowskiego w szkole księdza J. Gralewskiego w Starej Wsi koło 
Warszawy.  
Był ochotnikiem w III Dywizji pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza 
w korpusie gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Walczył w obronie Wilna w 
1918 r. W Suwałkach w 1919 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Brał udział w walkach dywersyjnych w rejonie Sejn. Po zdaniu matury w 1920 
r. został przydzielony do I baterii 8 Pułku Artylerii w brygadzie gen. Stefana 
Pasławskiego. Następnie został internowany przez Litwinów po 
przekroczeniu Niemna. Uciekł z obozu internowania w Kozłowej Rudzie i 
przez Kłajpedę, Gdańsk dostał się do Warszawy.  
W lipcu 1920 r. wstąpił jako ochotnik do 211 Pułku Ułanów pod dowództwem 
rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego. Dowodził plutonem w szwadronie por. A. 
Sztejnige. Dwukrotnie ranny w czasie wojny polsko-bolszewickiej.  
Zwolniony z wojska w 1922 r., studiował na Uniwersytecie im. Stefana 
Batorego w Wilnie i na Uniwersytecie w Poznaniu, gdzie w 1926 r. otrzymał 
dyplom inŜyniera rolnika. Od 1925 r. oficer rezerwy w 4 Pułku Ułanów 
Zaniemeńskich.  

 
 

Zdjęcie grobu 
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23 marca 1939 r. powołany do wojska jako porucznik rezerwy w DOK-III w 
Grodnie, od sierpnia 1939 r. — rotmistrz.  

Okres II Wojny Światowej 

Kampanię wrześniową odbył na froncie Osowiec-Wizna. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej w Kownie, gdzie pozostał jako oficer dyspozycyjny wywiadu 
wojskowego na kraje bałtyckie.  
Współorganizował siatkę wywiadu pod kryptonimem "Wierzba". Od grudnia 
1939 r. naleŜał do Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez policję 
litewską trafił do obozu koncentracyjnego w Drymitriawie, skąd zwolniono go 
przed aneksją Litwy przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.  
W lipcu 1941 r. przedostaje się do Warszawy gdzie powołano go przez 
Komendę Główną ZWZ-AK na szefa Ośrodka II północno-wschodniego 
wywiadu ofensywnego.  
Od sierpnia 1942 r. był szefem oddziału dyspozycyjnego KG AK w Kedywie, 
pod kryptonimem "Sęk-Motor". Od lipca 1943 r. został szefem STARTU — III 
(zaopatrzenie oddziałów AK w Okręgu ,,Nów" i 19 Dywizji AK w 
Nowogródzkiem). 3 września 1943 r. awansował do stopnia majora.  
Akcja Cyrk „Borka” 
Najbardziej spektakularnym sukcesem „Startu-III” był przerzut 65 „spalonych” 
dla organizacji w Warszawie, a doświadczonych Ŝołnierzy Kedywu. Transport 
miał nastąpić ze zdobyczną bronią w wagonach „Nur főr Deutsche” na 
Nowogródczyznę. Do kaŜdego Urlaubzugu Niemcy doczepiali jeden wagon 
dla cywili z niemieckich słuŜb pomocniczych. Sposób wykonania przerzutu 
dowództwo uznało za wariactwo, które zakończy się strzelaniną juŜ na 
dworcu w Warszawie. Drugą opcją był pieszy marsz na 400 km, pokonanie 
dwóch niezamarzniętych rzek oraz przemarsz przez dwie pilnie strzeŜone 
granice. Dopiero szef Kedywu, płk Emil Fieldorf „Nil”, po rozmowie z rtm. 
„Borkiem” wyraził zgodę na tę akcję. Jednocześnie rtm. „Borek” został 
wyznaczony na szefa sztabu 30 DP AK podczas akcji „Burza”. 
„Borek” ubrał przyszłych partyzantów w mundury organizacji Todt, a karabiny 
kazał przymocować do łopat, pił, siekier i łomów, opakować papierem i 
tłumaczyć w razie pytań, Ŝe ta grupa ochotników do walki z bolszewizmem 
wyjątkowo otrzymała narzędzia pracy w Warschau. Dwie skrzynki granatów 
„filipinek” ukryto w wiadrach z marmoladą. Strzelać mieli tylko na komendę 
„Borka”. Pociąg nadjechał z jednogodzinnym opóźnieniem. „Pracownicy 
Todta” władowali się do jedynego w nim wagonu dla niemieckich cywilów. 
Tłok był niesamowity. Większość konspiratorów stała na korytarzu z tymi 
niby-łopatami, niby-piłami i niby-siekierami. Nie było mowy, aby połoŜyli je na 
półkach z bagaŜami. Było to wręcz tak groteskowe i tragikomiczne, Ŝe później 
ktoś nadał tej całej akcji kryptonim „Cyrk Borka”. W Małkini na granicy 
Generalnej Guberni przeszli kontrolę graniczną. „Onkiel” zdołał wytłumaczyć 
Niemcom obecność sprzętu w wagonie.  
W Białymstoku pociąg został otoczony przez funkcjonariuszy SS i Gestapo. 
Jeden z Ŝołnierzy Kedywu, Francuz Maxime, skwitował ponuro: „śycie jest 
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gówno warte, merde alors”. Niemcy wyprowadzili wszystkich pasaŜerów z 
pociągu do hali dworcowej. Tam ustawili ich pod ścianami. Po pięciu 
minutach Niemcy zniknęli. Okazało się, Ŝe sam gaulaiter Prus Erich Koch 
miał przyjechać specjalnym pociągiem do Białegostoku.  
Kilka lat później potwierdził to „Borkowi” sam Erich Koch. „Borek” miał 
„zaszczyt” siedzieć z nim w tej samej celi w więzieniu Polski Ludowej. Mieli 
duŜo czasu na gadanie.  
W Białymstoku grupa „pracowników Todta” przesiadła się do pociągu do 
Grodna, gdzie z kolei mieli się przesiąść do pociągu do Porzecza, którym 
mieli dojechać do stacji Rybnica. Stamtąd tylko cztery dni pieszego marszu 
dzieliło ich od spotkania z oddziałami partyzanckimi 77 Pułku AK.  
W okresie Akcji "Burza" był szefem sztabu 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK.  
Internowany przez Armię Czerwoną 18 sierpnia 1944 r., został wywieziony do 
Riazania.  

Okres powojenny 
W lutym 1946 roku powrócił do Polski. 27 lutego 1946 roku zgłosił się do 
Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej, 23 marca 1946 roku został 
zdemobilizowany. 
Został jednym z załoŜycieli Spółdzielni "Jedność Łowiecka" i pełnił w niej 
funkcję dyrektora. Wchodził takŜe w skład Rady Naczelnej Polskiego Związku 
Łowieckiego. Był wnikliwie obserwowany przez Urząd Bezpieczeństwa, 
załoŜono podsłuch na rozmowy telefoniczne w biurze i domu Zana - 
wszystkie dokładnie spisywano. Kontrolowano prywatną korespondencję. 
Zwerbowano agentów i współpracowników z najbliŜszego otoczenia Zana.  
Fragment charakterystyki sporządzonej przez Urząd Bezpieczeństwa: Zan 
jest obecnie dyr. Związku Łowieckiego, stanowisko wykorzystuje do 
obsadzania podległych działów ludźmi z którymi współpracował w AK lub, 
którzy podlegali mu w czasie okupacji. Charakterystyczne jest to, Ŝe Zan 
zataił swoją przeszłość w Oddz. II oraz działalność w czasie okupacji w 
oddziałach AK i UBK oraz na stanowisku oficera wywiadu zataił to 
wypełniając ankietę personalną w WKR w Ŝyciorysie i innych ankietach które 
wypełniał. 
Zataił równieŜ swoja działalność w dokumentach, które składał w UBP na m. 
st. W-wę celem uzyskania broni myśliwskiej, w wyniku tego broń taką 
otrzymał i do dnia dzisiejszego ją posiada. 
W maju 1952 roku Tomasz Zan został aresztowany w Pruszkowie przez 
Urząd Bezpieczeństwa i przewieziony do więzienia przy ul. Rakowieckiej. 
1951 r. Dostał wysoki wyrok - 10 lat, przebywał w więzieniu w jednej celi 
razem z Niemcami - zbrodniarzami wojennymi. Został zwolniony w 1955 roku 
po śmierci Stalina. 
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Przy wejścia do Sanktuarium Andrzeja Boboli Patrona Polski wmurowana 
została tablica, na której moŜna przeczytać: 

Ś.P. Ppłk. Tomasz Zan ps. Borek, Oleś 
Szef Sztabu 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej 

ur. 21.IX. 1902 r. w Duksztach na Wileńszczyźnie 
Oficer II Rzeczpospolitej w latach 1944-1946 

Internowany w Obozie dla Oficerów Armii Krajowej w Riazaniu. 
Zmarł 11 V 1989 r. w Warszawie. 

śołnierze Okręgu Poleskiego Armii Krajowej 
 
Podczas posiedzenia Sejmu nr 67 w dniu 07-05-2014 poseł Waldemar 
Andzel zgłosił oświadczenie dot. 25 rocznicy śmierci Tomasza Zana 
(wypowiedź niewygłoszona)/  

Odznaczenia 
• KrzyŜ Virtuti Militari — V klasy,  
• KrzyŜ Niepodległości z Mieczami za POW 1918/1919,  
• KrzyŜ Złoty Zasługi z Mieczami za Okręg "Nów" 1944,  
• KrzyŜ Srebrny Zasługi z Mieczami za START-III - 1944,  
• KrzyŜ Walecznych (trzykrotnie) za POW-Suwałki, POW-Kowno, 211 

Pułk Ułanów,  
• KrzyŜ Walecznych (czterokrotnie) za ZWZ-AK 1940-1944,  

Zdjęcia 

 
Pałac w Duksztach (obecnie Litwa), miejsce urodzenia Tomasza Zana, lata 

międzywojenne 
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Tomasz Zan z siostrą Heleną (na pierwszym planie) 

 

 
Tomasz Zan z siostrą Heleną (1904-1996) i matką, Teresą Dowgiałło 
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Po lewej stronie Tomasz Zan, obok stoi ojciec - równieŜ Tomasz (1876 - 

1950), fotografia wykonana w 1921 roku 
http://www.podbrodzie.info.pl/index.php?pid=3&sub=showKat&katid=17&site

=1 
 

 
Tomasz Zan, jako student Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, 1922 

r.  
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Tomasz Zan w Kongu, 1924 r. 

 

 
DruŜyna "Krakusów" w Duksztach, załoŜona i kierowana przez Tomasza 

Zana (stoi w środku) 
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Absolwenci Kursu Oficerów Rezerwy Łączności, Zegrze 1931 (Tomasz Zan - 

piaty z lewej w drugim rządzie) 
 

 
Podczas manewrów 4 pułku Ułanów Zamieńskich, Kresy 1937 (Tomasz Zan - 

drugi z prawej) 
 

 
Od lewej: wach. Jerzy Alicki „Horba” z ochrony i oficerowie sztabu 30. PDP 
Armii Krajowej: mjr Tomasz Zan „Borek” i kpt. Alfred Paczkowski „Wania”  
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Tomasz Zan „Borek” w czasie pobytu w obozie w Riazaniu 

Portret wykonany przez por. „Miazgę" 
 

 
Legitymacja nadania KrzyŜa Armii Krajowej 
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Tomasz Zan - zdjęcia z zasobów IPN 

 

 
Kwit depozytowy z więzienia przy ul. Rakowieckiej - dokument z zasobów 

IPN 
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Mjr Tomasz Zan „Borek”, szef sztabu 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii 

Krajowej 
http://ipn.gov.pl/ftp/wystawy/akcja_burza/html/plansza115d.html 

 
Tomasz Zan w latach 80-tych ubiegłego wieku 

Piśmiennictwo 
1. Wojciech Wiśniewski: Zan Ostatni z rodu, LTW Łomianki 2015  
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Zan_(%C5%BCo%C5%82nierz)  
3. Andrzej Łydka : Cyrk „Borka”, czyli zdumiewający przerzut partyzantów, 

http://polska
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zbrojna.pl/home/articleshow/18540?t=Cyrk-Borka-czyli-zdumiewajacy-
przerzut-partyzantow  

4. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?id=006&data=07-05-
2014&nr=2403&posiedzenie=67&symbol=OSWIADCZENIE  
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136. TABLICA: CMENTARZ POWSTAŃCÓW WARSZAWY 
W POWSINIE 

 
Tablica przy wejściu na cmentarz 

ulicy Przyczółkowa 25. 
Jest to pierwszy cmentarz powstańczy w Warszawie, który powstał zaraz po 

wycofaniu się Niemców z okolic Warszawy. 

Powstanie Cmentarza 

W drugiej połowie stycznia 1945 r. ucichły walki, front przesunął się na 
zachód, ludzie zaczęli wracać do swych domów. Rodziny liczyły straty, 
szukały bliskich i ich grobów – był to czas powojennego chaosu, zamętu i 
biedy. Mimo tego znaleźli się ludzie – patrioci, oddani sprawie w kaŜdym 
czasie i sytuacji, których nurtowała myśl, by zebrać i godnie pochować 
poległych.  

Cmentarz został zlokalizowany na działce ofiarowanej na ten cel przez hr. 
Beatę Branicką. ostatnią  na Wilanowie. Działka była połoŜona na wprost 
cmentarza parafialnego i blisko miejsca gdzie 13 marca 1944 r. oddział 
Dywersji Bojowej V Rejonu "ObroŜa", dowodzonego przez S.Ł. Milczyńskiego 
– „Gryfa” wykonał wyrok na kata powiatu warszawskiego - Bujnisa.   
Bliski koniec zimy zmuszał do szybkiego działania.  

JuŜ w pierwszych dniach marca 1945 roku w Jeziornie Pan Piotr Szczur – 
nauczyciel - tworzy „Komitet Ekshumacji i Budowy Pomnika Powstańców”. 



 122

Członkami Komitetu zostają przedstawiciele rodzin poległych, sekretarz 
gminy Lucjan Lipień, nauczyciele oraz ks. Bronisław Krasowski – wikariusz w 
Powsinie i kapelan Domu Sierot w Klarysewie.  

Początkowo nad grobami poległych stał, polskim zwyczajem, brzozowy krzyŜ. 
JednakŜe wielka determinacja Komitetu i niezwykła ofiarność społeczeństwa 
sprawiły, Ŝe juŜ w połowie 1946 r. zgromadzono 750 tys. zł na urządzenie 
cmentarza – nekropolii godnej bohaterów. Projekt architektoniczny wraz z 
zadrzewieniem opracowali dwaj inŜynierowie - Giertych i Wróblewski z 
Fabryki Papieru,. Wykonawstwo powierzono inŜ. Kosińskiemu, Wolskiemu i 
braciom KsiąŜkom z Klarysewa. Prace postępowały szybko przy wydatnej 
pomocy mieszkańców w formie robocizny.   

Powstałe dzieło zachwyca pięknem stylu i wymową stylistyki. Prosty, z 
czarnego granitu KrzyŜ, białe zwycięskie skrzydła husarskie, u podstawy: Bóg 
– Honor – Ojczyzna – słowa, hasło, a raczej idea, której byli wierni do końca 
chłopcy i dziewczęta tamtych lat .....  i dwie bratnie mogiły, całość dopełniają 
tablice z nazwiskami i datami Ŝycia. W sumie podane są nazwiska 65 
pochowanych. Oprócz nich pochowana jest nieokreśona liczba 
bezimiennych.  

30 lipca 1947 r. UB aresztowało cały Komitet (w tym ks. Krasowskiego - 
wikarego) wraz z księdzem Proboszczem z Powsina, razem 22 osoby. 
Przewiezieni zostali do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa pod zarzutem 
nielegalnych zebrań – spotkań bez zgody  Związku Walczących Polaków 
(poprzednik ZBOWiD-u). Po 5 godzinach przesłuchań wszystkich odwieziono 
do domów zaś ks. Krasowskiemu polecono opuścić parafię powsińską.  

3 sierpnia 1947 r. juŜ bez przeszkód pomnik został odsłonięty przez matki, 
które straciły trzech synów tj. panie Komorowską i Nerkową, w obecności 
Komendanta Okręgu Warszawskiego AK płk. Radosława. Poświecenia 
dokonał ks. Konstanty Kostrzewski – proboszcz w Powsinie (w latach 1947-
1963) przy udziale księŜy Krasowskiego i Paciorkowskiego z Jeziorny 
Fabrycznej. Była to największa powojenna manifestacja o charakterze 
religijno-patriotycznym. Wzięło w niej udział kilka tysięcy ludzi, dwie orkiestry, 
liczne poczty sztandarowe wtedy jeszcze działających organizacji 
prawicowych oraz około 100 harcerzy. 

Pod koniec lat 40. na cmentarzu został zatrzymany przez UB na Cmentarzu 
Powstańców Warszawy w Powsinie w rocznicę wybuchu Powstania 13 letni 
konstancinianin Tadeusz Koss. który przyszedł zapalić znicz.  W siedzibie UB 
w w Białym Dworku dostał w pysk (za pyskowanie), kopa w tyłek i chyba 
jeszcze pasem. Usłyszał, Ŝeby nie bawił w politykę, bo dostannie taki wpier..., 
Ŝe przez tydzień nie będzie mógł chodzić. 

Pochówki na Cmentarzu 

Na cmentarzu znajdują się dwie zbiorowe mogiły poległych i pomordowanych 
Ŝołnierzy AK oraz członków Narodowych Sił Zbrojnych z okolic Powsina i 
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Jeziorny, walczących w Lesie Kabackim, Lasach Chojnowskich, a takŜe w 
grupie odsieczy ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. "Grzymała".  

28 marca 1945 odbyła się msza Ŝałobna w hołdzie 49 poległych Powstańców 
Warszawy, celebrowana przez księdza Jana Garwolińskiego, proboszcza 
parafii św. ElŜbiety, oraz pogrzeb ppor. Józefa Nerki ps. "Boim" i drugiego 
nieznanego powstańca.  

W tym czasie rozpoczęły się w okolicach Powsina pierwsze ekshumacje  
MoŜna było zobaczyć niekończący się, posępny kondukt wozów konnych z 
trumnami poległych, ciągnący się od Jeziorny. Nie grały im wtedy surmy 
bojowe ani nie biły dzwony Ŝałobne, towarzyszył tylko płacz matek i 
najbliŜszych i smutek  

Na cmentarzu są pochowani m.in. 

• Bracia Stanisław (lat 18) i Tadeusz (lat 19) Kulińscy - podchorąŜacy, którzy 
odbywali ze swym oddziałem „Zośka”  ćwiczenia. Złapani i wydani 
Niemcom przez polską rodzinę (niegodną wspomnienia nazwiska) ze wsi 
Latoszki - zostali rozstrzelani 9 maja 1943 r. Pochowany został we 
wspólnej mogile wraz z powstańcami.  

• Wanda Krystyna Kurelska ps. ”Lala”, sanitariuszka z Warszawskiej 
Starówki, odznaczona KrzyŜem Walecznych. Miała 21 lat gdy zmarła 6 
lipca 1945 r. w Jeziornie Fabrycznej  na skutek odniesionych w powstaniu 
ran.  

• Stanisław Latoszek syn Stanisława, ps. „Kamień” z Powsina był jednym z 
czterech Akowców, którzy uratowali w 1941 r. przed konfiskatą dzwon – 
zginął 17 listopada 1945 r. od bratobójczej kuli Ŝołnierza LWP. Pochowany 
został we wspólnej mogile wraz z powstańcami. Uratowany dzwon stał 
obok jego trumny w kościele parafialnym w czasie pogrzebu.  

• Zofia Kłos – w trakcie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję 
sanitariuszki w kompanii "Krawiec" batalionu "Oaza" Armii Krajowej.  
roznosiła tajne ulotki na Sadybie i Czerniakowie. Jako sanitariuszka miała 
za zadanie dostarczać rannych Powstańców do pobliskich szpitali, a 
następnie zaopatrywać je w prowiant. 30 sierpnia 1944 r. przyjechała z 
transportem zupy dla rannych Ŝołnierzy AK, znajdujących się w szpitalu 
przy ul. Chełmskiej, róg ul. Dolnej. Tego dnia Niemcy zrzucili bomby 
zapalające na szpital przy ul. Chełmskiej, Zofia Kłos zginęła w 
płomieniach. 

Jej ciało zostało wydobyte w 1947 roku z miejsca tymczasowego 
pochówku na Sadybie i  przewiezione do Powsina. Imię i nazwisko 
pochowanej zostało wyryte na prawej tablicy cmentarnej. 

Co roku Zofia Kłos jest wyczytywana podczas Apelu Poległych z okazji 
kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
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• Trzej Ŝołnierze oddziału "Barrego" polegli podczas Powstania 
Warszawskiego na ul. Długiej w dniu 21 sierpnia 1944 roku - Blusiewicz 
Tadeusz ps. Tomasz , Baczewski Władysław ps. Wilk, Budniak Edward ps. 
Karol. Tadeusz Blusiewicz był lekarzem w Mirkowie, gdzie zapewne 
poznał Barrego. Pozostali takŜe musieli pochodzić z tych terenów. 

• Stanisław Milczyński - polski Ŝołnierz i powstaniec. Major Wojska 
Polskiego, działacz podziemia niepodległościowego (SZP, ZWZ, NOW i 
AK) w czasie II wojny światowej, powstaniec warszawski i działacz 
kombatancki. Kawaler Orderu Virtuti Militari.  

Inicjator i wykonawca ponad 30 akcji dywersyjnych i likwidacyjnych (min. 
zlikwidowanie Wilhelma Bunjesa, zastępcy komendanta Ŝandarmerii 
powiatu warszawskiego), 

Był jednym z głównych fundatorów tablic pamiątkowych w kościołach w 
Wilanowie, Powsinie i Pyrach pod Warszawą ku czci Ŝołnierzy Armii 
Krajowej 

Zmarł 26 stycznia 2016 w Toronto w Kanadzie w wieku 97 lat. Pochowany 
w asyście honorowej Wojska Polskiego na Cmentarzu Powstańców 
Warszawy w Powsinie. 

Zlikwidowanie Wilhelma Bunjesa 

70 lat temu na terenie Powsina miało miejsce wydarzenie, które moŜna 
nazwać jedną z najbardziej udanych akcji bojowych Ŝołnierzy Armii Krajowej. 
Obok bramy miejscowego cmentarza, dnia 13 marca 1944 r. zginął zastępca 
komendanta Ŝandarmerii niemieckiej na powiat warszawski Oberleutnant 
Wilhelm Bunjes.  

Od początku wojny dał się poznać, jako zaciekły wróg i morderca wielu 
Polaków, dlatego Sąd Polski Podziemnej wydał na niego wyrok śmierci. 
Jednak pierwszy zamach w Sokołowie Podlaskim nie udał się.  

Zadanie powtórnego wykonania wyroku na Wilhelma Bunjesa  otrzymał 
Oddział Dywersji Bojowej V Rejonu „Gątyń” - Piaseczno. Na dowódcę akcji 
wyznaczony został podporucznik Stanisław Milczyński ps. „Gryf”.  

Gdy potwierdziła się wiadomość, Ŝe Bunjes zamówił obiad w Jeziornie, AK-
owcy przystąpili do działania. Akcja została przeprowadzona w poniedziałek, 
13 marca 1944 r.  

Tego dnia w powsińskim kościele był pogrzeb. Gdy po mszy wyruszył 
kondukt pogrzebowy, AK-owcy wykorzystali go, by dyskretnie przedostać się 
na teren cmentarza. Tam ukryli się za budynkiem kaplicy. 

Była godzina około trzynastej trzydzieści, gdy samochód Bunjesa zbliŜył się 
do bramy cmentarza.  

Został ostrzelany z pięciu Stenów i obrzucony granatami, 
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Razem z Oberleutnantem Wilhelmem Bunjesa, zginęli niemieccy Ŝandarmi: 
Thomas Pitzmann, Otto Spielmann oraz volksdeutsch Józef Kilanowski z 
Kampinosu. Jeden z Ŝandarmów, Wilhelm Ludwig, cięŜko ranny przeŜył. 

Ze strony polskiej nikt nie zginął i nie był ranny. Po akcji AK-owcy zabrali 
zdobyczną broń i teczkę z dokumentami, jakie Bunjes miał przy sobie. 
Znajdowały się w niej waŜne dokumenty, w tym lista osób przewidzianych do 
aresztowania, wśród których było nazwisko ówczesnego organisty 
powsińskiego Tadeusza Walczewskiego, czynnie zaangaŜowanego w 
działalność konspiracyjną, który równieŜ brał udział w przygotowaniach do 
zamachu. Była teŜ lista konfidentów i osób, które miały być zmuszone do 
składania donosów. 

Na wieść o zamachu, wielu mieszkańców Powsina, spodziewając się zemsty 
Niemców uciekło ze swoich domów. Schronili się u krewnych lub znajomych, 
którzy mieszkali w dalszej okolicy, a nawet niektórzy spędzili noc w Lesie 
Kabackim. Ale Ŝadnych represji nie było. Sołtys August Kerner z Kępy 
Zawadowskiej zwrócił się do starosty warszawskiego Hermana Rupprechta o 
to, by nie karać mieszkańców Powsina, poniewaŜ całe zdarzenie widzieli 
volksdeutsche, którzy akurat wieźli mąkę z młyna w Jeziornie i zaświadczyli, 
Ŝe w akcji nie uczestniczył nikt z miejscowych. Miała równieŜ znaczenie 
obawa przed polskim odwetem, podobnie jak było to kilka miesięcy 
wcześniej, 26 września 1943 r. na Kępie Latoszkowej podczas Akcji Wilanów, 
w której Ŝołnierze AK spalili kilka domów zamieszkałych przez 
volksdeutschów w odpowiedzi na ich udział w egzekucji Polaków.  

Zdjęcia 

 
Widok ogólny na cmentarz 

http://www.klub-

wir.pl/def_Plik:Poland._Warsaw._Powsin._Cmentarz_Powsta%C5%84c%C3%B3w_

Warszawy_002.jpg.asp 
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Cokół głównego krzyŜa 

 
Tablica pamiątkowa z nazwiskami poległych 
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Tablica pamiątkowa z nazwiskami poległych 

 

 
 

Uroczystości na Cmentarzu 
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Zofia Kłos 

 
Stanisław Milczyński 

 
Tablica na murze cmentarza parafialnego (błąd w nazwisku) 

http://wpg.alleycat.pl/waypoint.php?wp=3058 
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Piśmiennictwo 
http://warszawa.wikia.com/wiki/Cmentarz_Powsta%C5%84c%C3%B3w_War
szawy_w_Powsinie 
http://parafia-powsin.pl/WP_2004_07 
http://parafia-powsin.pl/WP_2014_03 
http://www.konstancin.com/portal/wp-content/uploads/2014/04/Zeszyty-
historyczne-002.pdf 
http://parafia-powsin.pl/WP_2014_07#sierpien 
http://www.poludnie.com.pl/aktualnosci/item/358-bohaterowie-z-powsina 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/358.html 
http://ursynow.tv/pozegnanie-stanislawa-milczynskiego-gryfa/ 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0
ahUKEwidy9bauOzUAhWCC5oKHWicAZgQFghgMAk&url=http%3A%2F%2F
www.sppw1944.org%2Fpamiec%2Fobroza_4.doc&usg=AFQjCNFLjfn361cW
Lkbsb0YmdlWuvuf72A SPPW ??? 
http://www.nadwisla.pl/index.php?pokaz=tekst&id=4995 
http://www.cawio.pl/Zamach_na_Bunjesa_w_Powsinie_-_1944_r. 
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137. TABLICA: OBRONA PRZEKOPU I BARYKADY POWSTAŃCZEJ 

 

Tablica upamiętniająca obronę barykady powstańczej, Al. Jerozolimskie 23 
umieszczona przez Stołeczną Radę Narodową 

Data odsłonięcia: 21 sierpnia 1971 r. 
http://stolicawobiektywie.blogspot.com/2014/08/aleje-jerozolimskie-17-
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PARALIśUJĄC WAśNĄ ARTERIĘ 
KOMUNIKACYJNĄOKUPANTA 

WZDŁUś ALEI JEROZOLIMSKICH 

BARYKADĘ BUDOWALI 
I JEJ BRONILI 
śOŁNIERZE A.K. 
BAONU ”BEŁT” 

BAONU ”KILIŃSKI” 

Barykada w Al Jerozolimskich (rozciągnięta od nr 17 do 22) to sławna 
Powstańcza Reduta - najpierw barykada wierzchnia z worków z piaskiem, 
później podziemny przekop – rów łącznikowy. Biegł od bramy nr 17 przez 
jezdnię Al. Jerozolimskich, przecinając główną arterię komunikacyjną, którą 
wojska niemieckie przerzucały zaopatrzenie na front za Wisłę. Zarazem 
łączyła dwie części powstańczej Warszawy. Przekop był zbudowany przez 
saperów z batalionu "Bełt" , "Iwo". Był to równieŜ tzw. punkt przeskokowy. 

Projekt przekopu i barykady 

Na początku Powstania Warszawskiego Aleje Jerozolimskie podzieliły 
pozycje powstańcze na dwie części.  

W pierwszych dniach sierpnia ta główna arteria w mieście nie była przez 
powstańców zabezpieczona. Sporym utrudnieniem było to, Ŝe niemiecki 
okupant trzymał Aleje Jerozolimskie pod ostrzałem. M.in. obsadzając 
ogromny budynek w rejonie Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie mieli 
dobry wgląd na Aleje. Wstawiany tam został karabin maszynowy, który  
regularnie ostrzeliwał przechodzących przez ulicę.  

Pod takim ostrzałem łączniczki musiały przebiegać w poprzek Alej. 
Najczęściej czyniły to nocą, mimo niemieckich rakiet oświetlających  i mimo 
wstrzelanych karabinów maszynowych. Były jednak sytuacje, Ŝe meldunek 
trzeba było dostarczyć w biały dzień. Często, niestety, nie udawało się to. 
Przejście moŜliwe było tylko po zmroku. 

Pewnym zabezpieczeniem dla przebiegających Aleje łączniczek były ściany 
ułoŜone z worków napełnionych piaskiem. Usytuowano je u wylotu 
budynków: Aleje 17 i Aleje 22. Te ściany osłonowe były niestety krótkie i 
nawet nie sięgały jezdni. Były one ponadto stale niszczone środkami 
ogniowymi nieprzyjaciela. 

W tej sytuacji postanowiono zmontować "kolejkę linową" poprzez Aleje i w 
puszce metalowej przesyłać meldunki. Pomysł zrealizowano, lecz niestety 
całe urządzenie zostało przez Niemców w krótkim czasie zniszczone. 

"Kolejkę linową" po stronie północnej Alej budowali Ŝołnierze słuŜby łączności 
oraz Ŝołnierze oddziału osłonowego drukarni powstańczych. Jeden z nich, 
pchor. "Rysio" został przy zakładaniu "kolejki" ranny i zmarł w szpitalu. 
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Tak więc konieczne było stworzenie połączenie umoŜliwiającego 
współdziałanie oddziałów powstańczych znajdujących się po obu stronach 
Alej Jerozolimskich obejmujące wymianę Ŝołnierzy, łączników, rannych, broni, 
Ŝywności i medykamentów.   

Powstańcy wpadli na pewien pomysł: wykonanie przekopu przez Aleje 
Jerozolimskie, który osłaniałoby przejście przez warszawską arterię. Plan 
został opracowany przez powstańców z batalionu "Bełt" dowodzonego przez 
Erwina Brenneisena. Teren działania batalionu „Bełt” rozciągał się po 
południowej stronie Al. Jerozolimskich od ul. Marszałkowskiej poprzez ul. 
Bracką, Nowy Świat do Placu Trzech KrzyŜy. 

Budowa barykady i przekopu 

7 sierpnia rozpoczęto budowę osłanianego przejścia komunikacyjnego. 

Budowa barykady i przekopu w poprzek Alej odbywała się w cięŜkich 
warunkach, gdyŜ ostrzał niemiecki szedł z dwóch stron. Strzelano z: 
• "Cristalu" na rogu Brackiej (dziś tam jest "Orbis"), 
• Cafe Clubu na rogu Nowego Światu 
• BGK na rogu Nowego Światu (dziś jest tam Bank Inwestycyjny, poczta i 

PAP), 
• Hotelu Polonia i Dworca Głównego, 
• baru "śywiec" na rogu Marszałkowskiej (po wojnie była tu Rotunda PKO) 
• budynku Aleje 25. 

Ponadto strzelały czołgi, ustawione przy Nowym Świecie lub przy Hotelu 
Polonia. 

Budowę przekopu prowadzono w kilku etapach:  

• W pierwszej fazie budowę przekopu zapoczątkowali od strony południowej 
Ŝołnierze baonu „Bełt” z bramy domu nr 17 (obecnie 23). Pracą kierował d-
ca plutonu saperów tego baonu por. „Stanisław Byliński" (Józef Łowiński).  
W skład plutonu wchodziło dziewięciu zgranych kolegów: por. "Manowski", 
por. inŜ. "Andrzej", "Zych", "śorŜ", "Dostoja", "Janczewski", "Wiewiórka", 
"Suwak", "Powolny". 
Dziewięciu ludzi nie mogło wykonać tak wielkiego zadania. ToteŜ na apel 
por. "Bylińskiego" zgłosiło się wielu ochotników cywilnych, przede 
wszystkim rzemieślników. Barykada - tunel, to w równym stopniu i ich 
zasługa. 
Ofiarnie w pracach uczestniczył Henryk Zawadzki, komendant OPL w 
Alejach 17. 
W budowie Barykady pomagali takŜe wszyscy wolni od słuŜby Ŝołnierze 
"Bełta", jak równieŜ oddziałów łączności. 
Praca odbywała się po 14-16 godzin na dobę, ekipy zmieniały się co 
dziesięć minut w przekopie z uwagi na ogromne napięcie nerwowe i 
morderczy wysiłek fizyczny. 
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• W drugiej fazie, od 5 do 7 sierpnia, budową barykady od strony północnej, 
na ukos od domu nr 20, wraz ze wzmacnianiem ścian osłonowych 
zajmowała się siedmioosobowa druŜyna saperska utworzona w przez ppor. 
Antoniego Bieniaszewskiego ps. "Antek", prowadzili Ŝołnierze w ramach III 
plut. 8 komp. baonu „Kiliński". PoniewaŜ wykop pod północną stroną Alei 
był bardzo płytki (na przeszkodzie stanął znajdujący się tu tunel linii 
kolejowej, średnicowej) z konieczności teŜ naleŜało wykonać dwustronne 
barykady osłonowe w postaci wału ziemnego i płyt chodnikowych, kamieni 
oraz worków z ziemią. Prace budowlane wykonywano pod stałym ogniem 
broni maszynowej, strzelców wyborowych, granatników i dział czołgowych 
nieprzyjaciela.  

• W następnych dniach (od 8 sierpnia) druŜyna kpr. pchor. „Zenona" 
(Stanisław Zakrzewski), która weszła w skład nowo utworzonego plutonu 
saperów por. „Piotra" (Jerzy Rzepecki) 8 komp. baonu „Kiliński'', przejęła 
dali prace budowlane od strony północnej.  W budowie brali udział takŜe 
podkomendni ppor. Władysława Darmosza „Kutny” ze Zgrupowania AK 
„Bartkiewicz”.  

• W trzeciej fazie budowy wykonano właściwy przekop (wraz z barykadami 
zabezpieczającymi), łączący budynki nr 22 (brama) i nr 17 (sklep 
futrzarski), ubezpieczając wejście do przekopu od strony północnej 
bunkrem przy bramie domu nr 22 oraz stanowiskiem km na balkonie, nad 
bramą tego budynku.  

• Ostatni, czwarty okres, trwający aŜ do końca Powstania, cechowały stałe 
naprawy powstających zniszczeń, przewaŜnie pod ogniem niemieckim, 
prowadzonym: od wschodu z BGK, „Cristalu" i „Cafe Clubu", od zachodu z 
hotelu „Polonia" i baru „śywiec" oraz niemieckiego bunkra ulokowanego 
przy budynku Al. Jerozolimskie 25. 

Od strony Śródmieścia Południowego wchodziło się w bramę domu przy 
Nowogrodzkiej 12 i dalej podwórkami, zaś od Śródmieścia Północnego przez 
bramę przy Brackiej 23. 

Wykonanie prac po stronie południowej powierzono plutonowi saperów 
batalionu "Bełt", dowodzonego przez porucznika inŜ. "Bylińskiego".  

Początkowo układane były przez szerokość jezdni worki z piaskiem. Była to 
praca syzyfowa i ogromnie niebezpieczna, gdyŜ bez przerwy trwał ostrzał 
ckm z BGK i z rogu Marszałkowskiej, a czołgi, które stały w tychŜe punktach, 
ostrzeliwały Barykadę i niszczyły wykonaną pracę. Wobec tego zaczęto 
przekopywać jezdnię.  Kilofami trzeba było rwać bruk, szyny tramwajowe 
wysadzać trotylem, którego było mało. 

Przeszkodami w wykonaniu przekopu były: sklepienie tunelu linii kolejowej, 
które było około pół metra pod powierzchnią jezdni, oraz tory tramwajowe. 

Najniebezpieczniejszą pracą było przebicie podłoŜa pod torami 
tramwajowymi w celu załoŜenia ładunków wybuchowych. Aby to przebicie 
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wykonać trzeba było leŜeć na poziomie jezdni i manipulować kilofem i 
młotem, pod ustawicznym ostrzałem. 

Od strony południowej, tj. od numeru 17, przekop był nie głębszy niŜ na 1m. 
Pogłębiały go worki z piaskiem. Natomiast od strony północnej przejście 
wykonano w postaci tunelu pod jezdnią, gdyŜ tam nie przeszkadzało 
sklepienie tunelu kolejowego. 

Przekop powstał na wysokości nieistniejącego juŜ domu towarowego "Smyk". 
Posiadał dwa wejścia: jedno ze strony południowej, mieściło się przy 
współczesnym sklepie Andrzeja Jedynaka. Drugie, północne znajdowało się 
tuŜ przy barze "Buldog". 

Barykada powstała dzięki zbiorowemu wysiłkowi. Łączniczki, Ŝołnierze i 
ludność cywilna mogli stosunkowo bezpiecznie przedostawać się z jednej 
strony ulicy na drugą. 

SłuŜbę osłonową Barykady pełniły kolejno plutony wszystkich trzech kompanii 
batalionu "Bełt": "Skiby", "Budzisza" i "Wilka". 

MoŜna spotkać informację, ze w budowie barykady i przekopu uczestniczyli 
takŜe Ŝołnierze z batalionu AK „Iwo”. 

Niemcy oczywiście nie zrezygnowali ze zniszczenia barykady. Nie mogąc 
szkodzić strzałami na wprost, zastosowali granatniki i goliaty. Niestety dla 
siebie - bez powodzenia. 

Połączenie komunikacyjne między obu częściami Śródmieścia zostało 
utrwalone. 

Za wykonanie przejścia po stronie południowej por. "Byliński" odznaczony 
został KrzyŜem Walecznych, a por. "Andrzej" KrzyŜem Zasługi. 

Ruch oddziałów niemieckich Alejami został zamknięty. Jak dowiodły tego 
dalsze wydarzenia, Niemcy nieustannie, przy uŜyciu wszystkich dostępnych 
środków, starali się odzyskać Aleje. Powstańcy jednak do końca nie ustąpili. 

Obrona barykady 

Warto zaznaczyć, Ŝe przejście w Alejach Jerozolimskich powstało 8 sierpnia 
1944 roku. Jeszcze podczas budowy, Niemcy dwukrotnie starali się zdobyć 
główną arterię Warszawy. Dlaczego? Była to jedna z waŜnych dla okupanta 
tras przelotowych, które słuŜyły do transportu wojsk ze wschodu na zachód. 
Trasa zaczynała się na Ochocie, a kończyła się na Pradze. 

KaŜdy nowy element barykady-przekopu Niemcy próbowali zniszczyć 
ostrzałem lub „goliatami”.  

Wszystkie umocnienia (przekop, barykady, bunkier) bronione były od strony 
północnej - podobnie jak i cała strona Alei na tym odcinku - przez 8 komp. 
(„Kolegium C"), d-ca por. „Wiktor" (Edward Paszkowski) baonu „Kiliński". 
Rejonu samej barykady i bunkra bronił III pluton ppor. „Antka" (Antoni 
Bieniaszewski) 8 komp., uzbrojony m.in. w km wymontowany z działa 
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samobieŜnego, zdobytego 2 sierpnia na ul. Szpitalnej i rusznicę ppanc. ze 
zrzutów. Obsługa km pod dowództwem ppor. „Ostrzewy" (Stefan Kocięcki) 
prowadziła pojedynek ogniowy z niemiecką załogą gmachu BGK.  

Od strony południowej załogę placówki osłaniającej przejście tworzyli 
Ŝołnierze zmieniających się plutonów komp. por. „Budzisza" (Kazimierz 
Przecławski) i ppor. „Wika" (Zenon Wiktorczyk) baonu por. „Bełta" (inŜ. Erwin 
Brenneisen). Począwszy od 5 sierpnia aŜ do końca walk powstańczych 
Ŝaden pojazd niemiecki - mimo częstych ataków goliatów i piechoty 
wspieranej czołgami - nie przedarł się przez Al. Jerozolimskie. Trasa 
przelotowa z zachodu na wschód została skutecznie zablokowana. We 
wrześniu w rejonie barykady, a zwłaszcza przy skrzyŜowaniu z ul Bracką, 
toczono cięŜkie walki obronne, w których uczestniczyli równieŜ Ŝołnierze 1, 2, 
3, 6 i 7 komp. baonu „Kiliński", utrzymując pozycje obronne do końca walk. 

Pierwsza niemiecka próba opanowania przekopu odbyła się 3 sierpnia. 
Okupanci usiłowali się przebić, wychodząc z natarciem z rejonu dzisiejszego 
dworca Śródmieście. Wróg usiłował przejechać przez Aleje Jerozolimskie, ale 
został ostrzelany przez powstańców. 

Podobnie zakończyła się druga próba. 4 sierpnia od strony placu Zawiszy w 
Aleje Jerozolimskie wjechał czołg I Dywizji Pancerno-Spadochronowej 
"Hermann Göring". Niemcy ostrzeliwując poszczególne okna i budynki chcieli 
przydusić powstańców ogniem. Jednak pomimo tego próba zakończyła się 
fiaskiem – barykady nie udało się zniszczyć. 

Po 8 sierpnia Niemcy nawet bali się wystawiać czołgi w pobliŜu barykady. 
Gdy podstawiali jedne z nich w okolice Banku Gospodarki Krajowej i stamtąd 
ostrzeliwali z dział barykadę powstańców, to juŜ w rejonie dzisiejszego domu 
handlowego "Vitkacy" momentalnie leciała butelka z benzyną, czy pocisk z 
granatnika PIAT. 

10 sierpnia w godzinach popołudniowych na dom przy Al. Jerozolimskich nr 
25, w którym usadowili się Niemcy, poprowadzono atak mający na celu ich 
odrzucenie z budynku. Atak prowadzili por. „Zych” i por. Stefan Wojnarowski 
„Miś”. Szturm był udany, Niemcy zostali wyparci, zdobyto broń i amunicję 
oraz wzięto jeńców. Por. „Skiba” poprowadził nocny atak na wschód od 
barykady-przekopu, w stronę ul. Brackiej. Niemców odrzucono, a powstańcy  
umocnili urządzili umocniony punkt oporu na zbiegu ulic Brackiej i Al. 
Jerozolimskich. Z akcji tej uzyskano znaczny zapas leków z zajętej apteki 
Gessnera. 

26 sierpnia w Al. Jerozolimskich atak kilku goliatów i czołgów na barykadę 
chroniącą przejście spowodował uszkodzenie osłony.  

Barykada została utrzymana do ostatnich chwil Powstania Warszawskiego. 
Do samego końca za dnia była burzona przez Niemców, a w nocy 
odbudowywana przez polskich Ŝołnierzy. Jak mówił jeden z powstańców 
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Stanisław Kopf: O tę barykadę toczyła się osobna bitwa. I tę bitwę wygrali 
Polacy. 

W 1. dekadzie września obroną barykady dowodził pchor. Bogdan Siudowski.  
Był dwukrotnie ranny; mimo sprzeciwu lekarzy opuścił szpital polowy przy ul. 
Kruczej i dowodził obroną barykady do dnia kapitulacji. Dzięki utrzymaniu tej 
barykady udało się uratować Ŝycie tysiącom powstańców i cywilów, 
przedostających się kanałami po upadku Starego Miasta. Za ten okres walk 
mianowano go podporucznikiem i przedstawiono do odznaczenia Srebrnym 
KrzyŜem Virtuti Militari.. 

W ostatnich dniach walk wciąŜ trwała obrona tego miejsca prowadzona przez 
resztki oddziałów ewakuowanych z Mokotowa, których dowódcą był rotmistrz 
Andrzej Czaykowski "Garda". Wojnę przeŜył. Został skazany i stracony w 
więzieniu mokotowskim w 1953 r. 

Wykorzystanie przekopu 

Przez przekop mógł przejść kaŜdy, kto miał przy sobie specjalną przepustkę. 
Była ona sprawdzana przez Ŝołnierzy przy wejściu. Ruch przebiegał 
wahadłowo: raz z południowej, a raz z północnej strony. Priorytetowe 
przejście posiadali powstańcy mogli m.in. przerzucać wojsko, by 
przeciwdziałać natarciom wrogich sił.   

Przez barykadę przerzucono takŜe zespól radiostacji "Błyskawica", która 
stała się symbolem powstania. Dzięki niej świat dowiadywał się, co się dzieje 
w Warszawie.   

Dzięki utrzymaniu tej barykady udało się uratować Ŝycie tysiącom 
powstańców i cywilów, przedostających się kanałami po upadku Starego 
Miasta i innych opuszczonych pod naporem wroga miejsc Śródmieścia. Po 5 
września przez przekop przechodziło ok. 3 tys. osób dziennie. 

Ruch przez Al. Jerozolimskie normowany był specjalnym zarządzeniem, 
opublikowanym w drukowanym Rozkazie nr 26 komendanta Warszawskiego 
Okręgu Armii Krajowej z 7 IX 1944.  

Relacja Witolda Sikorskiego ps. "Boruta" z początku września 1944 r.: 

Zatrzymałem się na ulicy Widok przy barykadzie przecinającej Aleje.  

Zameldowałem się, okazując legitymację. 

- Musi pan poczekać do wieczora. Teraz ostrzeliwuje czołg, a barykada jest 
uszkodzona. Przepuszczamy tylko łączników. 

- Ale ja muszę natychmiast - powiedziałem takim tonem, Ŝe tylko spojrzał na 
mnie i machnął ręką. 

Zwróciłem się do wachmistrza Ŝandarmerii, który kierował ruchem. 

- Niech pan poczeka.. Zbiera się parę łączniczek, to przeskoczycie razem. 
   Stanąłem w bramie, przeglądając się barykadzie. Głęboka na pół metra. 
Robiła wraŜenie stale znajdującej się pod ogniem. 
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   Po chwili nadeszły 3 łączniczki z oficerem sztabu ppłk Radwana.  

Wachmistrz dał znak ręką: 
- Uwaga, obstrzał od strony Brackiej i ... ruszajcie! 

   Ustąpiłem miejsca łączniczkom, ale zatrzymały się, widząc, Ŝe jestem 
ranny: 
- Niech pan skacze pierwszy, my za panem! 

Nie namyślając się długo, wszedłem do przekopu. Pochyliłem się i 
wykonałem wolny skok aŜ na drugą stronę. Poprzez szczeliny worków 
ujrzałem czołg stojący koło "Cristalu". Kiedy dopadałem juŜ do końca 
przekopu, połączonego wyłazem z piwnicą domu przy ulicy Kruczej, rozległ 
się za mną huk.  

Obejrzałem się do tyłu. Worki z barykady rozsypały się, a na dnie przekopu 
leŜały martwe ciała dwóch dziewcząt. Pozostała łączniczka z oficerem 
dołączyli za mną. ..." 

http://witas1972.salon24.pl/792152,warszawskie-jerusalem-avenue-polityka-
historyczna-trumpa-w-obronie-cywilizacji,2 

Okręgowa Składnica Meldunkowa 

W domu przy Al. Jerozolimskich 17 mieściła się przez cały czas Powstania 
Okręgowa Składnica Meldunkowa „S" Komendy Okręgu Warszawskiego pod 
dowództwem ppor. „Eli" (ElŜbieta Grossówna-Ostrowska).  

Do zakresu jej działania naleŜało:  
a) sprawne utrzymywanie łączności przy pomocy gońców (sieć dowodzenia) 
między Komendą Okręgu Warszawskiego i Komendą Obwodu Warszawa 
Śródmieścia, znajdującymi się po północnej stronie Alei, a dowództwami 
Podobwodu Śródmieście Południa Zgrupowaniem „Kryska" na Czerniakowie i 
częścią VII Obwodu (Warszawa Powiat) krypt. „ObroŜa* połoŜonymi po 
stronie południowej;  
b) obsługiwanie centrali i sieci polowych linii telefonicznym pomiędzy 
dowództwami róŜnych szczebli;  
c) utrzymywanie łączności specjalnej (kanałowej) z Mokotowem  

Stan aktualny   

Po ponad 74. latach przebieg Alei Jerozolimskich jest taki sam. Budynki które 
widzimy na co dzień, przejeŜdŜając przez miejsce dawnej barykady, powstały 
dopiero w latach 70. Wcześniej postawiony budynek „Smyk” juŜ nie istnieje, 
trwa budowa nowego. 

Słynny przekop został zasypany, połoŜono nową nawierzchnię ulicy. Została 
tylko tablica upamiętniająca miejsce, gdzie powstańcy walczyli o słynną juŜ 
barykadę. 
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Obrona barykady w przemówieniu prezydenta USA 

W swoim przemówieniu na Plac Krasińskich 6 lipca 2017 roku prezydent USA 
Donald Trump tak opisał wydarzenia związane z przekopem. 

W sierpniu 1944 roku, tak jak teraz, Aleje Jerozolimskie były jedną z 
głównych arterii przecinających miasto ze wschodu na zachód. Kontrola nad 
nią miała kluczowe znaczenie dla obu stron bitwy o Warszawę. Wojsko 
niemieckie chciało ją przejąć jako najkrótszą drogę przemieszczania 
oddziałów na front i z frontu. 

Dla członków Polskiej Armii Krajowej natomiast moŜliwość przedostawania 
się na północ i na południe przez Aleje Jerozolimskie miała zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania Śródmieścia, a tym samym utrzymania przy Ŝyciu 
samego Powstania. Noc w noc, pod ostrzałem z broni maszynowej, Polacy 
znosili worki z piaskiem, by bronić swojego wąskiego przejścia w poprzek Alei 
Jerozolimskich. Dzień w dzień, wróg rozbijał je w drobny mak. Wtedy Polacy 
zrobili okop, a wkrótce – barykadę. W ten sposób nieustraszeni powstańcy 
zaczęli przekraczać tę arterię. 

To wąskie przejście zadecydowało o kontynuacji Powstania. Mieszkańcy i 
powstańcy, ryzykując Ŝyciem, biegli tym wąskim przejściem, by nieść pomoc 
swojemu miastu. „To było zaledwie kilka metrów” – wspominała młoda 
kobieta imieniem Greta. „Ten śmiertelnie niebezpieczny fragment ulicy 
przesiąknięty był krwią posłańców, łączniczek i kurierów”. 

Snajperzy brali ich na cel. śołnierze wroga palili kaŜdy budynek, a kiedy 
atakowali barykadę, wykorzystywali Polaków jako Ŝywe tarcze dla swoich 
czołgów. Wróg nie ustawał w ataku na maleńki przyczółek cywilizacji, a 
Polacy nie ustawali w jego obronie. 

Przesmyk przez Aleje Jerozolimskie wymagał ciągłej obrony, napraw i 
umocnień. Ale wola obrońców, nawet w obliczu śmierci, była niezachwiana; 
przejście istniało do ostatnich dni Powstania. Nigdy nie zostało zapomniane, 
dzięki Polakom było zawsze dostępne. 

Pamięć o ofiarach tego heroicznego wydarzenia woła do nas przez 
dziesięciolecia, a wspomnienia o obrońcach przejścia przez Aleje 
Jerozolimskie naleŜą do najbardziej Ŝywych. 

http://www.blogmedia24.pl/node/78003 
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Zdjęcia 

 

 

 

 

 

 

Ppor. Byliński (Józef Łowiński) z batalionu „Bełt”, dowódca plutonu saperów 
budujących barykadę od strony nieparzystej (południowej) 

 
Ppor. Antoni Bieniaszewski, dowódca obrony barykady od strony północnej 

 
Henryk Zawadzki, cywilny komendant OPL domu Aleje Jerozolimskie 17 

 
ElŜbieta Grossówna-Ostrowska.  

dowódca Okręgowej Składnicy Meldunkowej 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/elzbieta-gross,15574.html 
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Plan budowy przekopu i barykady 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/baon_belt.htm 

 

 

Usytuowanie oddziałów powstańczych wokół przekopu 
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Przekop w Alejach Jerozolimskich 

 
Umacnianie przekopu - ujęcie w kierunku południowym.  

Autor zdjęcia: Joachim Joachimczyk „Joachim”. Źródło: MPW 
http://www.1944.pl/fototeka/barykady,60.html#1565 zdjęcie 114 
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śołnierze batalionu „Gustaw” przechodzą na północne Śródmieścia 

przekopem przez Aleje Jerozolimskie, niosąc worki jęczmienia z magazynów 
Haberbuscha.  

http://wiekdwudziesty.pl/powstanie-warszawskie-w-81-fotografiach/ 
 
 
 
 

 
Aleje Jerozolimskie – ostrzał BGK, str. 370 

 



 143

 
Stanowisko ckm-u na balkonie kamienicy po północnej stronie Alei 

Jerozolimskich ochrania przejście między Śródmieściem Północnym  
a Południowym 

http://whyart.pl/wydarzenia/eugeniusz-haneman-fotograf-walczacej-
warszawy/ 

 

 
Okolice kawiarni „Otto” - widać barykadę przecinającą w poprzek Aleje 
Jerozolimskie, dalej majaczy sylwetka monumentalnego gmachu BGK. 

Zdjęcie wykonane na przełomie października i listopada 1944 r.  
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,87631,5758311,Historia_jednej_po

wstanczej_fotografii.html 



 144

 

Dzisiejszy widok okolic gdzie była zbudowana barykada 

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1991978.html 
 

 
Uroczystości przy tablicy pamiątkowej 

https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/photos/pcb.8805712020989
68/880564398766315/?type=3&theater 
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Uroczystości przy tablicy pamiątkowej. Trzeci z lewej kpt. Ignacy 

Łyskanowski ps. „Skiba”, dowódca 32. kompanii w batalionie „Bełt”  
– dziadek Szymona Majewskiego 

https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/photos/pcb.8805712020989
68/880564398766315/?type=3&theater 

 

Przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa na Placu Krasińskich  
6 lipca 2017 roku 
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Uroczystości na Placu Krasińskich  

6 lipca 2017 roku 

Piśmiennictwo 
Romuald Śreniawa-Szypowski: Barykady Powstania Warszawskiego 1944, 
PWN, Warszawa 1993 
ElŜbieta Ostrowska, W Alejach spacerują "Tygrysy”, Glob, Szczecin 1984  
Stanisław Kopf Dni Powstania, PAX, Warszawa 1984 
Adam Borkiewicz, Powstanie Warszawskie, PAX, Warszawa 1984 str, 368 
Eugeniusz Ajewski „Kotwa”, Album Pamięci Narodowej, Powstanie 
Warszawskie, Warszawa 2006 
http://www.art.srodmiescie.warszawa.pl/pomniki/wszystkie_obiekty/tablica_pa
mieci_obrony,p73458122 
http://wawalove.pl/Barykada-w-Al-Jerozolimskich-Historia-miejsca-o-ktorym-
uslyszal-swiat-w-przemowieniu-Trumpa-a26660 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/baon_belt.htm !!! 
https://www.redisbad.pl/redisbad-historycznie-oddziay-powstaczej-warszawy-
batalion-bet 
http://powstanie44.blogspot.com/2014/12/049-aleje-jerozolimskie-w-dniach-2-
7_9.html 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,87631,5758311,Historia_jednej_po
wstanczej_fotografii.html ??? 
http://beret-w-akcji2.salon24.pl/440386,wspomnienia-z-powstania-
warszawskiego-czesc-74 
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,symbol-powstanczego-oporu-o-
tej-barykadzie-mowil-donald-trump,236022.html Utracka + Trump 
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/bogdan-siudowski 
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WOLA 
138. TABLICA: WIKTOR BASZMAKOW 

 

Fragment Muru Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego:  
kolumna 168 pozycja 2 

Wiktor Baszmakow ps. "InŜynier" (ur. 1916 r. w Symbirsku - obecnie 
Ulianowsk, zm. 30 września 1944 r.). 
Był oficerem 97.Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej w stopniu starszego 
lejtnanta. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł i zgłosił się do 
oddziałów Armii Krajowej.  Był dowódcą plutonu w kompani AK por. Jerzego 
Zdrodowskiego "Kwarcianego" w zgrupowaniu "śubr" w II Obwodzie AK 
„śywiciel”, walczącym na śoliborzu w rejonie "Olejarni" (Pałacyk Norblina). 
Od 15 września 1944 roku w III batalionie AL. 
Nie chciał iść po raz drugi do niemieckiej niewoli i podjął próbę przedarcia się 
na drugą stronę Wisły juŜ po ogłoszeniu kapitulacji śoliborza Zginął 30 
września 1944 r. wieczorem wraz ze wszystkimi swoimi Ŝołnierzami w akcji 
przebicia się oddziałów AL do Wisły, juŜ po ogłoszeniu kapitulacji śoliborza   
Przeprawa udała się jedynie 20 Polakom. 



 148

Zdjęcia 

 
por. Wiktor Baszmakow "InŜynier" - dowódca plutonu w Zgrupowaniu 

AK "śubr" 
http://solidarni2010.pl/luba/dane/pliki/obrazy/witek.jpg 

Piśmiennictwo 
1. http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wiktor-baszmakow,2336.html 
2. http://www.solidarni2010.pl/1262-nawet-gdybym-nie-byl-polakiem-zostalbym-

powstancem-warszawskim---20.html  
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 139. TABLICA: VELI BEJ JEDIGAR 

 
Grób płk. Veli bej Jedigara na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim 

http://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Vel-bez-Jedigar.jpg 

Veli bej Jedigar (właściwie Jedigaroff) ps. Damazy (ur. 31 października 1897 
w wiosce Tekeli w Borczali, zm. 13 grudnia 1971 w Buenos Aires) – azerski 
oficer, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 
Jego ojcem był Sadych bej Jadigar, a matką - Olga Russiwa-Kroczibaszowa. 
Jego arystokratyczna rodzina miała ksiąŜęce korzenie. Jego starszy brat 
Arczył bej Jedigaroff był majorem WP i generalnym dyrektorem Centralnego 
Zarządu Dóbr Sanguszków.  

Okres do 1922 roku  
Veli bej Jedigar równieŜ kontynuował rodzinne tradycje wojskowe. W latach 
1909-1915 studiował w Gimnazjum Wojskowym w Tyflisie. Dla młodego 
kometa (chorąŜego kawalerii) pierwsza wojna światowa rozpoczęła się na 
froncie kaukaskim, gdzie brał udział w słynnej ofensywie Brusiłowa 
prowadzonej przeciwko Austro-Węgrom w roku 1916. Po odbyciu słuŜby w II 
dagestańskim pułku Veli bej rozpoczął słuŜbę w I dagestańskim pułku 
kawalerii w rosyjskim Wydzielonym Korpusie Kaukaskim. Następnie został 
przeniesiony do Szkoły Oficerskie) artylerii w Kijowie, mając juŜ podstawowe 
wyszkolenie. 
W wyniku zwycięstwa rewolucji październikowej i klęski Rosji w pierwszej 
wojnie światowej armia carska była w rozpadzie, a bolszewicy likwidowali 
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byłych oficerów carskich. We wrześniu 1918 roku Veli bej Jedigarowi z 
ogromnym trudem udaje się dotrzeć do AzerbejdŜanu. Trafia do Baku, 
centrum pierwszej demokratycznej republiki na całym muzułmańskim 
Wschodzie. AzerbejdŜańscy generałowie carskiej armii przybywają właśnie 
tam, aby wziąć dział w budowaniu armii Republiki. Ośmiu oficerów z rodziny 
Jadigarów rozpoczęło słuŜbę w Armii Narodowej. A kiedy powołano III 
szekijski pułk kawalerii, 22-letni oficer Veli baj obejmuje stanowisko dowódcy 
szwadronu w tym pułku.  
22 marca 1920 roku, w świąteczną noc Nowruz (Święto Wiosny), Ormianie 
napadli na azerbejdźańskic miasta Szusza, Łaczyn, Chankendi, ChodŜały i 
Askeran. Karabachskie Oddziały terytorialne pod dowództwem generał-
majora Habib bej Salimova odparły atak. 3 kwietniu jednostki azerbejdŜańskie 
przeszły do kontrofensywy. Po dwunastodniowej bitwie siły ormiańskie 
zostały zniszczone. Nad Karabachem znów powiewała trójkolorowa flaga 
Republiki AzerbejdŜanu. III szekijski pułk kawalerii, w którym słuŜył Veli bej 
Jedigar, równieŜ wyróŜnił się w bitwach. Dowódca pułku, podpułkownik 
Tongiyev, w depeszy wysłanej 26 marca 1920 roku do dowódcy 
karabachskich oddziałów terytorialnych pisał:  
„Dziś - 26 marca po uŜyciu artylerii i broni palnej wioski Czajli i Burdź zostały 
wzięte. Ormianie wycofali się na zachód od Czajli - na południowe zbocza 
gór. Kilku wojowników ormiańskich zostało zabitych. Naszych kilku 
partyzantów zostało rannych (...). 
Szczególnie chcę wyróŜnić ataki zwinnych kawalerzystów korneta pierwszej 
sotni, która zmusiła do ucieczki w popłochu liczną kawalerię wroga (,,,)”. 
Obrońcy niepodległości na znak protestu wobec okupacji AzerbejdŜanu przez 
Armię Czerwoną 25 maja 1920 roku zjechali do GiandŜy, gdzie wybuchło 
powstanie. Jego uczestnikami byli oficerowie nowo powstałej Armii 
Narodowej. III szekijski pułk kawalerii wykazał szczególną aktywność w 
organizacji powstania w GiandŜy. Do pacyfikacji powstania zostały ściągnięte 
dodatkowe jednostki Armii Czerwonej. Powstanie zostało brutalnie stłumione 
31 maja 1920 roku. 
Veli bej walcząc ze swoim oddziałem z rozbitego III szekijskiego pułku 
kawalerii wycofał się na terytorium Gruzji. Jednak i ten kraj podzielił los 
AzerbejdŜanu. Z zajętej Gruzji Veli bej przedostał się na terytorium Turcji 
(1921 r.). 
Państwa Turcji, Grecji, Francji i Polski udzielały azylu politycznego młodym 
oficerom z Kaukazu. Ponad 20 oficerów AzerbejdŜan zostało wcielonych do 
Wojska Polskiego.  

Okres do II Wojny Światowej 
Veli bej równieŜ wybrał słuŜbę w dalekim „Lechistanie" - w Polsce. Mimo 
trudności przedostał się do Rumunii, a stamtąd 19 listopada 1922 roku do 
Polski.  
Wybór kraju przez Veli bej Jedigara nie był przypadkowy. Jego matka Olga 
była Tatarką z polskimi korzeniami.  
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Polacy odnosili się przyjaźnie do azerbejdŜańskich oficerów słuŜących w 
Wojsku Polskim. W latach dwudziestych minionego stulecia Marszałek Józef 
Piłsudski wspierał AzerbejdŜan, a Warszawa stała się centrum 
azerbejdŜańskiej emigracji politycznej.  
MoŜna więc przypuszczać, Ŝe Polska nie była dla 25-letniego Veli bej 
Jedigara całkowicie obcą ziemią. Szybko stała się jego drugą ojczyzną. Uczył 
się nowego języka, zyskiwał nowych przyjaciół i dalsze wykształcenie; 
otworzył nowy rozdział w swoim Ŝyciu.  
We wspomnieniach z tego okresu w szczególny sposób została upamiętniona 
postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Los bowiem trzykrotnie zetknął Veli 
bej Jedigara z Naczelnikiem Państwa. Po raz pierwszy, gdy zasiedział się 
przy lekturze ksiąŜki w bibliotece Pałacu Belwederskiego, rezydencji 
Marszałka, i uświadomił sobie, Ŝe juŜ spóźnił się na spotkania z narzeczoną. 
Zbiegł ze schodów z zarzuconym szybko, niedopiętym płaszczu. Na 
dziedzińcu spotkał go Marszałek Józef Piłsudski i Ŝartobliwie spytał: „Czy jest 
chociaŜ ładna?". „Tak jest, Panie Marszałku" - odparł Veli bej. „Aha, to leć, 
lecz zapnij sobie ten płaszcz" - upomniał go Marszałek.  
Drugie spotkanie odbyło się przy okazji wizyty tureckiej delegacji. Marszałek 
nakazał współpracownikom: „Zawołajcie mego Turka, aby tłumaczył". 
Ostatnie, gdy Jedigar pełnił honorową wartę przy katafalku Marszałka w 1935 
roku.  
Veli bej Jedigar realizował błyskawiczną karierę wojskową. W listopadzie 
1922 roku został przyjęty do Wojska Polskiego jako oficer kontraktowy, ale z 
powodu choroby zwolniony. W styczniu 1924 roku przyjęto go z powrotem i w 
okresie od stycznia do października ukończył kurs dowódców szwadronów w 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu - mianowany rotmistrzem 
kawalerii. W styczniu 1925 roku przydzielono go do 10 pułku strzelców 
konnych, w którym został dowódcą plutonu w szkole podoficerskiej, a od 
czerwca 1925 roku – dowódcą plutonu, a następnie od października 1926 
roku - dowódcą 4 szwadronu. Od stycznia 1928 roku był dowódcą 2 
wydzielonego dywizjonu, potem od kwietnia 1928 roku – dowódca 3 
szwadronu i od lutego 1929 roku dowódcą szwadronu szkolnego. W lipcu 
1929 roku ponownie otrzymał dowództwo 4 szwadronu.  
W okresie od lutego do czerwca 1930 roku przebywał na kursie dla 
dowódców batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. 
Następnie w 10 pułku strzelców konnych dowodził szwadronem szkolnym. W 
latach 1930-1932 był słuchaczem WyŜszej Szkoły Wojennej w Warszawie. 
„(...) zdobycie wyŜszego wykształcenia (...) i tytuł oficera dyplomowanego, 
otwierają mu drogę do stanowisk sztabowych. Generał Janusz Głuchowski, 
który go poznał i pozytywnie ocenił w czasie gdy był dowódcą 4 dywizji 
kawalerii we Lwowie (w latach 1925-1929 rtm. Jedigar był wówczas oficerem 
w 10 pułku strzelców konnych), wyrobił mu przydział po ukończeniu WyŜszej 
Szkoły Wojennej do sztabu Baranowickiej Brygady Kawalerii gen. 
Skotnlckiego i w 1936 r. przydzielił go - juŜ jako I Wiceminister Spraw 
Wojskowych - do 7 Pułku ułanów na stanowisko dublującego I zastępcy 
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dowódcy pułku. Z tą chwilą jego dalsze losy związały się z pułkiem, któremu 
oddał pełnię serca" - tak pisze o przebiegu kariery wojskowej Veli bej 
Jadigara gen. Józef Smoleński.  

Okres II Wojny Światowej 
Wojna zastała Jedigara na stanowisku dyrektora naukowego Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, którego był absolwentem. W kampanii 
wrześniowej 1939 roku (od 11 września) brał udział na stanowisku szefa 
sztabu Mazowieckiej Brygady Kawalerii (MBK). Uczestniczył w walkach z 
Niemcami na szlaku bojowym tej brygady. Trafił do niewoli niemieckiej, w 
obozie dla polskich jeńców przedstawił dokumenty potwierdzające, Ŝe jest 
cudzoziemcem i w 1940 roku został zwolniony. Powrócił do Warszawy.  
Podczas okupacji niemieckiej od przełomu 1939/l940 organizator i następnie 
(od sierpnia 1940 do lipca 1944 roku) dowódca 7 pułku ułanów „Mazury" - 
„Jeleń" ZWZ AK (jako dowódca pułku przyjął pseudonim „Damazy"). Tylko 
nadzwyczajnemu zaangaŜowaniu i pozycji jaką zdobył u władz AK - 
uzyskując funkcję szefa działu kawalerii w Wydziale Broni Szybkich Oddziału 
III KG AK – naleŜy zawdzięczać odtworzenie pułku i osiągnięcie w warunkach 
konspiracji pełnego stanu, ponad 850 ludzi. 27 lipca 1944 roku został 
awansowany do stopnia podpułkownika, ze starszeństwem 13 maja 1944 r..  
W lipcu 1944 roku otrzymał rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. T. Bora-
Komorowskiego przedostania się do Polskich Sił Zbrojnych (PSZ), do II 
Korpusu na Zachodzie. Gdy dojechał do Wiednia, dowiedział się o wybuchu 
powstania warszawskiego. Wrócił do kraju, w okolice Łodzi. Niestety, było juŜ 
za późno. Pododdziały pułku walczyły w powstaniu warszawskim w 
Śródmieściu, na Mokotowie, na Starówce oraz w Puszczy Kampinoskiej. W 
bohaterskich walkach straty I dywizjonu warszawskiego „Jeleń" wyniosły -125 
poległych i 98 rannych (przy stanie z 1 sierpnia 233 Ŝołnierzy).  
Veli bej Jedigar wydał rozkaz o rozwiązaniu konspiracyjnego 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich „Jeleń". Przed wejściem radzieckich wojsk do Warszawy 
dowództwo Armii Krajowej zniosło przysięgę wojskową wszystkich 
kaukaskich Ŝołnierzy i oficerów.  

Okres po II Wojnie Światowej 

2 maja 1945 roku Jedigar przybył do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we 
Włoszech, gdzie został przydzielony do sekcji oficerów łącznikowych, by 
następnie juŜ w Wielkiej Brytanii w Polskim Korpusie Przysposobienia i 
Rozmieszczenia zostać komendantem obozu w Tilstok.  
Po demobilizacji na początku 1949 roku wyjechał wraz z rodziną do 
Argentyny. Zamieszkał w Buenos Aires i natychmiast przystąpił do tworzenia 
róŜnych organizacji polonijno-wojskowych. Powołał tam Samodzielne Koło 
Armii Krajowej i był wieloletnim jego prezesem, Stworzył „Koło 7 Pułku 
Ułanów" oraz „Związek Kaukazczyków". Został takie wiceprezesem 
Organízacjí Ujarzmionych Narodów „Liberación Europea". 
Cztery lata po przyjeździe do Argentyny po cięŜkiej i długiej chorobie zmarła 
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jego Ŝona Wanda, osierocając jedyną córkę - Zulejhę. Veli bej Jedigar nie 
mógł znaleźć dobrej pracy, był tragarzem w porcie i robotnikiem w fabryce 
tekstylnej. Velí bej Jedigar zmarł w Buenos Aires 13 grudnia 1971 roku na 
trzeci zawał serca.  
Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Kazimierz Sosnkowski napisał o 
Veli bej Jedigarze: „Nie zapominając o losach swego rodzinnego kraju, był on 
jednocześnie dla Polski oddanym i najwierniejszym synem". 
Pułkownik Jedigar (awansowany 1 stycznia 1964 r. przez Naczelnego 
Wodza) jeszcze za Ŝycia przekazał córce swoje marzenie, chciał być 
pochowanym w niepodległej, wolnej Polsce. Jego córka, Zulejha, spełniła 
marzenie ojca po dwudziestu latach, po upadku reŜymu komunistycznego w 
Polsce. Prochy Veli bej Jedigara zostały przywiezione do Polski i złoŜone na 
muzułmańskim cmentarzu tatarskim w asyście oddziału honorowego Wojska 
Polskiego (4 sierpnia 1990 r.).  
W gazecie „śycie Warszawy" 6 sierpnia 1990 roku napisano: „W zeszłą 
sobotę odbył się pogrzeb Veli bej Jedigara na warszawskim cmentarzu 
muzułmańskim. Pochowano go z honorami wojskowymi w asyście kompanii 
WP. Odprowadzała go najbliŜsza rodzina i przyjaciele. Oddano honorowe 
salwy, orkiestra odegrała marsza Ŝałobnego Chopina. Modły nad grobem 
odprawił Imam parafii warszawskiej i białostockiej Aleksander Ali Chalecki.   

Odznaczenia 
• Order AzerbejdŜanu Igit Nisani ( Za męstwo")  
• Order Virtuti Militari V klasy (rozkaz z dnia 16.I.1945)  
• Złoty KrzyŜ Zasługi z Mieczami  
• KrzyŜ Walecznych  
• KrzyŜ Armii Krajowej  
• Francuski KrzyŜ Wojenny (Croix de Guerre)  
• Rosyjski Orderem Św. Jerzego (II, III, IV stopnia)  
• Turecki Medal Wojenny (Harp Madalyasi)  
• Order MedŜydów (Mecidiye Nisani)  

Zdjęcia 

 
Veli bej Jedigar jako sierŜant Dagestańskiego Pułku Kawalerii z KrzyŜem 

Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego i medalem Za Odwagę 
http://www.heltechnic.pl/info_Veli_bek_Jedigar 
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Rotmistrz Veli bej Jedigar 

 
 

 
Wanda Eminowicz – Ŝona Veli bej Jedigara -od 1938 roku 

 
Zulejha Jedigar-Kalinovska - córka Veli bej Jedigara. Mieszkała ostatnio w 

Madrycie, jej syn jest dziennikarzem 
http://www.polonia-baku.org/img/Jedigar/zulejha.jpg 
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Nekrolog w Gazecie Wyborczej - 13.12.2011 

 

 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Veli bej Jedigara, na terenie koszar 8. 

Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej - 21 czerwca 2013 r. 
http://grudziadz.pl/pl/contents/content/69/4747 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Veli bej Jedigara, na terenie koszar 8. 

Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej - 21 czerwca 2013 r. 
http://grudziadz.pl/pl/contents/content/69/4747 

 
Tablica pamiątkowa Beli bej Jedigara na terenie koszar 8. Grudziądzkiego 

Batalionu Walki Radioelektronicznej 

Piśmiennictwo 
• Samir Rzayev: Veli Bej Jedigar AzerbejŜanin, pułkownik Armii Krajowej, 

Ambasada AzerbejŜanu w Polsce  

Wspomnienia Zulejhy Hanum Jedigar-Kalinowskiej 
http://domkaukaski.org/index.php?option=com_content&task=view&id=100&It
emid=37 
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140. TABLICA: WŁADYSŁAW LINIARSKI 

 
 

Grób Władysława Liniarskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 

Władysław Liniarski, ps. „Mścisław”, „Wuj”, „Jan” (ur. 23 listopada 1897 we 
wsi Małachowice-Gustawów w powiecie włoszczowskim guberni kieleckiej, 
zm. 11 kwietnia 1984 w Warszawie) – podpułkownik Wojska Polskiego, 
komendant Obszaru Białystok i komendant Okręgu Białystok Związku Walki 
Zbrojnej od lutego do września 1941 roku, komendant Białostockiego Okręgu 
ZWZ-AK (nieprzerwanie przez 5 lat); od stycznia 1945 roku komendant 
Białostockiego Okręgu AKO; jeden z „Ŝołnierzy wyklętych”; działacz 
podziemia niepodległościowego, ofiara represji komunistycznych.  
Od 1921 r. był Ŝonaty z Ireną Bojanowską, miał z nią córkę Zofię, urodzoną w 
1925 r. Po raz drugi Ŝonaty ze Stanisławą Aliną Sieńko, zmarłą w 1981 r.  
W 1979 roku został członkiem Komitetu Porozumienia na rzecz 
Samostanowienia Narodu. 1 marca 2017 roku, w ramach kolejnych 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci „śołnierzy Wyklętych”, Minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz nadał 1 Brygadzie Obrony Terytorialnej imię 
pułkownika Władysława Liniarskiego. Brygada otrzymała nazwę wyróŜniającą 
"Podlaska" i przejęła tradycje 25 oddziałów AK, AKO i Zrzeszenia "Wolność i 
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Niezawisłość", w tym: oddziału partyzanckiego AKO kpt. Kazimierza 
Kamieńskiego, ps. "Huzar" (1945-1947), 5 Brygady Wileńskiej AK mjr. 
Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" (1945-1947), 6 Brygady Wileńskiej 
AK por. Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor", kpt. Władysława Łukasiuk ps. 
"Młot", kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar" (1946-1952), a takŜe 
zgrupowania inspektoratu łomŜyńskiego AKO mjr. Jana Tabortowskiego 
"Bruzdy" (1945) i oddziału partyzanckiego AKO ppor. Stanisława Marchewki, 
ps. "Ryba.  

Okres przed II Wojną Światową 
Syn Jana i Józefy z domu Bielanowicz, właścicieli dwumorgowego 
gospodarstwa rolnego. Po ukończeniu szkoły ludowej w 1913 rozpoczął 
naukę w seminarium nauczycielskim w Jędrzejowie, naukę przerwał z chwilą 
wybuchu I wojny światowej.  
Od 1917 roku działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas wojny 
polsko-bolszewickiej walczył jako kapral w 24. pp, następnie awansowany na 
oficera, słuŜył długie lata w kancelariach i intendenturach.  
W 1932 roku pełnił słuŜbę w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu, 
w stopniu porucznika ze starszeństwem z 1 lipca 1925 i 1 lokatą w korpusie 
oficerów administracji, grupa oficerów kancelaryjnych. W 1934 roku uzyskał 
przydział liniowy do 62. pp „Dzieci Bydgoszczy”.  

Okres II Wojny Światowej 
We wrześniu 1939 roku jako dowódca I batalionu 62. pp bronił Pomorza i 
walczył w bitwie nad Bzurą. Ranny 20 września w Puszczy Kampinoskiej, 
dostał się do niewoli, z której uciekł.  
Od 1940 roku był komendantem Okręgu Białostockiego ZWZ-AK na terenie 
okupacji sowieckiej.  
W 1943 roku wydał rozkaz likwidowania „band komunistyczno-Ŝydowskich”, 
co stało się później przyczyną oskarŜeń o antysemityzm. Rozkazem Nr 256 z 
dnia 20 kwietnia 1944 ppłk „Mścisław”, dowódca Okręgu Sarna (okręgu 
Białostockiego AK), nadał oddziałom partyzanckim i oddziałom Kedywu 
Okręgu AK Białystok nazwy pułków Wojska Polskiego. I tak np. augustowski 
obwód nr 7 „Olcha” inspektoratu suwalskiego miał odtworzyć 1 Pułk Ułanów 
Krechowieckich. Jego tymczasowa nazwa na czas formowania brzmiała 
„Oddział partyzancki 1 pułku ułanów”.  
Liniarski, który był przeciwny planowanej Akcji „Burza”, w rozkazach 
kierowanych do komendantów inspektoratów i obwodów, akcentował wolę 
bicia Niemców, przygotowanie samoobrony, a w przypadku opanowania 
terenu przez komunistów i wrogiego nastawienia do ludności polskiej – 
przejście do dalszej konspiracji.  
Około 10 lipca 1944 roku „Mścisław” wydał rozkaz o rozpoczęciu akcji „Burza” 
na obszarze inspektoratu łomŜyńskiego.  
20 września 1944 roku ppłk. Władysławowi Liniarskiemu podporządkował się 
rtm. Zygmunt Szendzielarz z resztkami 5 Wileńskiej Brygady AK. „Mścisław” 
nakazał „Łupaszce” trwać w Puszczy Białowieskiej i organizować kadrowy 
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oddział z rozbitków z wileńskich i nowogródzkich oddziałów AK. Na początku 
listopada 1944 roku do oddziału dołączył m.in. oficer BiP Okręgu Wileńskiego 
AK ppor. Lech Beynar ps. „Nowina”, późniejszy znany historyk i publicysta, 
piszący pod pseudonimem literackim „Paweł Jasienica”. W dniu 10 listopada 
1944 roku Zygmunt Szendzielarz został awansowany przez ppłk Liniarskiego 
do stopnia majora. Po rozwiązaniu AK przekształcił podległe mu struktury w 
Armię Krajową Obywateli (AKO). Na przełomie stycznia i lutego 1945 ppłk 
Liniarski mianował „Łupaszkę” komendantem partyzantki Okręgu 
Białostockiego AKO, a 5 Wileńska Brygada stała się dyspozycyjnym 
oddziałem Komendy AKO. W lutym 1945 r. uformowały się na 
Białostocczyźnie struktury Armii Krajowej Obywateli (AKO). Aby zapobiec 
patologiom napisał w rozkazie: "Dowódca, który patrzy jak jego Ŝołnierze 
rabują, staje się mimo woli przywódcą i hersztem szajki zbójeckiej". W 
praktyce prócz zmiany przeciwnika z Niemców na reŜimowe władze 
komunistyczne i wspierające je okupacyjne siły sowieckie, zarządzona przez 
„Mścisława" zmiana sprowadzała się do zmiany kryptonimów oraz 
zastosowania nowego nazewnictwa w organizacyjnej korespondencji 
wewnętrznej (dawne określenia „komendant", „dowódca" – zastąpione 
zostały terminem „przewodnik" – np. przewodnik (komendant) okręgu, 
przewodnik obwodu – i tak do dowódcy druŜyny w dół). Wybór tego 
określenia związany był z fragmentem styczniowego rozkazu gen. Leopolda 
Okulickiego, w którym wzywał on Ŝołnierzy rozwiązanej Armii Krajowej, by 
byli nadal przewodnikami narodu. W terenie szeregowi Ŝołnierze niewiele o 
tych zmianach wiedzieli i mieli w pełni uzasadnione przekonanie, Ŝe wciąŜ są 
Ŝołnierzami AK.  

Okres po II Wojnie Światowej 
Struktury Białostockiego Okręgu AKO weszły w skład Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość (WiN). Wielu jego Ŝołnierzy kontynuowało działalność 
podejmując się akcji propagandowych i rozrzucając ulotki.  
W maju 1945 roku „Mścisław” podporządkował się Delegaturze Sił Zbrojnych 
na Kraj, która to zmusiła go do ograniczenia pracy organizacyjnej oraz akcji 
zbrojnych. Za pośrednictwem wojewody białostockiego Stefana Dybowskiego 
podjął próbę ujawnienia struktur Okręgu.  
12 czerwca lub lipca 1945 r. płk Liniarski zaproponował w liście do wojewody 
Stefana Dybowskiego, Ŝe ujawni organizację AK, jeśli władze zwolnią z 
więzień członków AK i zapewnią, Ŝe ujawniający się nie będą represjonowani.  
31 lipca 1945 r. "Mścisław" został aresztowany przez UB w Brwinowie pod 
Warszawą. Był przesłuchiwany około 20 razy w śledztwie w więzieniu 
mokotowskim.  
20 maja 1946 r. ogłoszono wyrok: kara śmierci. Bierut - wskutek wielu 
zabiegów obrony - skorzystał z prawa łaski i zamienił wyrok na 10 lat 
więzienia.  
2 października 1946 r. w Warszawie zastrzelona została przez Ŝołnierza 
konspiracji Irena Liniarska ("Ciotka"). Wyrok taki wydano na podstawie 
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fałszywego podejrzenia, Ŝe Ŝona ujawnia UB waŜne dane i dla wykupienia 
męŜa zuŜyła część funduszów okręgu. Wyrok wykonał "R", znany dobrze 
Irenie. Irena Liniarska prowadziła w czasie okupacji punkt kontaktowy, wzięła 
udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka i sanitariuszka.  
W marcu 1951 roku, podczas procesu gen. Emila Fieldorfa, Liniarski – 
wyniszczony chorobami i przesłuchaniami, wniesiony do sali rozpraw na 
noszach – złoŜył zeznania obciąŜające swojego dawnego przełoŜonego z 
Kedywu.  
13 kwietnia 1954 r. wycieńczony więzień (m.in. 6-krotnie chorował na 
Ŝółtaczkę) wyszedł na wolność. W połowie 1955 r. podjął pracę zawodową.  
16 sierpnia i 20 sierpnia 1957 odwołał przed wiceprokuratorem Prokuratury 
Generalnej PRL-Stanisławem Krygielem zeznania wymuszone na nim 
podczas śledztwa przeciwko gen. Emilowi Fieldorfowi.  
W 1965 r. Liniarski został przyjęty do ZBoWiD, co umoŜliwiło niesienie 
nieocenionej pomocy swych byłym podkomendnym. Zaczął zbierać materiały, 
dzięki czemu mogły ukazać się 3 tomy o działalności AK na Białostocczyźnie.  
Jeśli tylko siły i finanse pozwalały, jeździł na spotkania ze współtowarzyszami 
walk, uczestniczył w uroczystościach. Pozostał wielkim autorytetem, 
umiłowanym komendantem i skromnym człowiekiem choć był i kawalerem 
KrzyŜa Orderu Virtuti Militari, i czterokrotnie KrzyŜa Walecznych.  
Został członkiem m.in. opozycyjnego Ruchu Obrony Praw Człowieka i 
Obywatela.  
W 1979 r. miał wylew, więc rok później wyznaczył tzw. Radę Dziesięciu, w 
składzie ze swym adiutantem ks. Stanisławem Kossakowskim.  
Płk Władysław Liniarski "Mścisław" zmarł 12 kwietnia 1984 r., spoczął na 
warszawskich Powązkach.  

Awanse oraz ordery i odznaczenia 
• kapral - 1917 r.  
• podchorąŜy - 1922 r. (?)  
• podporucznik - 1 lipca 1922 r.  
• porucznik - 1 lipca 1925 r.  
• kapitan - 19 marca 1937 r  
• major - 15 lipca 1940 r.  
• podpułkownik - 20 kwietnia 1942 r. (ze starszeństwem od 19 marca 

1941 r).  

• pułkownik - 16 kwietnia 1944 r.  
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari  
• KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2010, pośmiertnie)  
• Złoty KrzyŜ Zasługi z Mieczami  
• KrzyŜ Walecznych (czterokrotnie)  
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Zdjęcia 

 
Władysław Liniarski jako Ŝołnierz 24 PP w Radomiu 

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/36821,Promocja-wydawnictwa-
quotWladyslaw-Liniarski-1897-1984-Komendant-Bialostockiego-.html 

 

 
Z Ŝoną Ireną 1921 r.  

http://plus.poranny.pl/odkrywamy-bialystok/a/dobry-i-zdyscyplinowany-taki-
byl-wladyslaw-liniarski,10783212#g0z3 
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Władysław Liniarski, pierwszy z prawej podczas uroczystości w 1934 r. w 

Zambrowie. Dowódca 62 pp odbierał plakietkę z herbem Zambrowa w dowód 
wdzięczności za wyzwolenie miasta w sierpniu 1920 r.  

http://www.poranny.pl/album-bialostocki/art/4896451,komendant-wladyslaw-
liniarski,id,t.html 

 

 
Kpt. Władysław Liniarski 1937 
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Ppłk Władysław Liniarski „Mścisław” (fot. z okresu okupacji niemieckiej)  
http://archiwum.rp.pl/artykul/1037662-Pozostaje-jedno-%E2%80%93-

zorganizowac-samoobrone.html 
 

 
Ppłk Władysław Liniarski „Mścisław” (komendant Białostockiego Okręgu AK-
AKO) i ppor. Jan Zieliński „Skrzetuski” (szef bazy łączności krypt. „Źródło”)  

http://archiwum.rp.pl/artykul/1037662-Pozostaje-jedno-%E2%80%93-
zorganizowac-samoobrone.html 
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W konspiracyjnej kwaterze w okręgu białostockim AK 

  
Tablica upamiętniająca Władysława Liniarskiego w Kościele św. Stanisława 

Kostki w Warszawie 
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Promocja wydawnictwa odbyła się w dniu 25 października 2016 r. w Muzeum 

Podlaskim w ramach projektu IPN „Przystanek Historia”.  
Uczestniczyli w niej członkowie rodziny płk. Liniarskiego: wnuczka GraŜyna 
Sibilska, zieć, prof. Krzysztof Sibilski oraz prawnuk Janusz Sibilski. Gościem 
spotkania był płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady OT.  

 
Składanie przysięci przez Ŝołnierzy 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 
w Białymstoku im. płk. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław" na sztandar 
oddziału „Kmicica” Armii Krajowej z brygady mjr Zygmunta Szendzielarza 

„Łupaszki” 

Piśmiennictwo 
1. Jan Jerzy Milewski Władysław Liniarski (1981 – 1984) Komendant 

Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO  
2. http://www.dws-xip.pl/PW/bio/l5b.html  
3. http://archiwum.rp.pl/artykul/1037662-Pozostaje-jedno-%E2%80%93-

zorganizowac-samoobrone.html  
4. http://www.poranny.pl/album-bialostocki/art/4896451,komendant-wladyslaw-

liniarski,id,t.html 
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141. CMENTARZ POWSTAŃCÓW NA WOLI 

 

Cmentarz Powstańców Warszawy 
ul. Wolska 174/176 

Cmentarz jest największą nekropolią Powstania Warszawskiego, zajmującą 
obecnie obszar 1,5 ha – załoŜoną 25 listopada 1945 r. Z terenu całej 
Warszawy ekshumowano cywilów i Ŝołnierzy Powstania. Pierwszych 
pochówków dokonano juŜ 30 listopada, składając szczątki odnalezione 
podczas ekshumacji przy ul. Mokotowskiej 24/29. Dziś spoczywa tu ok. 104 
tys. poległych i pomordowanych. 

W 2012 Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. 

Pochówki na Cmentarzu 

JuŜ w lipcu 1945 r. powstała idea stworzenia Cmentarza Poległych w 
Powstaniu 1944 r. Trzeba było pilnie wybrać miejsce do złoŜenia tysięcy ofiar. 

Wyborem miejsca na nowy cmentarz zajęło się Biuro Odbudowy Stolicy. We 
wrześniu 1945 r. BOS zwrócił się do Starostwa Grodzkiego Warszawa-
Zachód z uzasadnieniem wyboru terenów pod przyszły cmentarz. Wybrany 
został 8 ha teren na Woli koło katolickiego cmentarza wolskiego. W 
uzasadnieniu napisano, Ŝe miejsce to sąsiaduje z redutą Sowińskiego, 
pamiątką historyczną z powstania listopadowego oraz miejscami martyrologii 
z powstania sierpniowego. 

Cmentarz został otwarty 25 listopada 1945 z przeznaczeniem na pochówki 
osób ekshumowanych, początkowo do zbiorowych grobów „przejściowych” z 
ulic i placów Warszawy, poległych głównie podczas Powstania 
Warszawskiego.  
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Pierwsze pochówki na Cmentarzu Powstańców Warszawy odbyły się juŜ w 
listopadzie 1945 i trwały do początku lat 50.  

Największy pogrzeb odbył się 6 sierpnia 1946, kiedy na Wolę zwieziono 5,5 
tony prochów (117 wielkich trumien-urn) osób zamordowanych i spalonych w 
pierwszych dniach powstania warszawskiego na terenach dawnego 
Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (Al. Ujazdowskie), siedziby Gestapo 
przy al. Szucha, a takŜe z samej Woli, w tym z masowej eksterminacji 
mieszkańców określanej jako rzeź Woli. 

Wobec wzrastającej niechęci rządu lubelskiego i jego warszawskich władz 
lokalnych wobec Armii Krajowej, jej poległych Ŝołnierzy najchętniej chowano 
na wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy jako bezimiennych cywili.  

Na Cmentarzu jest niewiele pojedynczych grobów. Ludzkie szczątki 
pogrzebano w 177 zbiorowych mogiłach oraz w kurhanie, gdzie złoŜono 
ludzkie prochy w ogromnej mogile o wymiarach 4x6 m.. Oblicza się, iŜ 
zawiera on ok. 12 ton prochów, co odpowiada liczbie ok. 50 tys. osób. 

Mogiła przez pewien czas nie była zamknięta. Przez kilka miesięcy zwoŜono 
tu bowiem jeszcze ludzkie prochy z innych warszawskich dzielnic, z 
Czerniakowa, z śoliborza. W sumie pod kurhanem spoczywa łącznie około 
20 ton ludzkich prochów. 

Na cmentarzu pochowano takŜe inne ofiary lat okupacji hitlerowskiej lat 1939-
1945 m.in.: Ŝołnierzy kampanii wrześniowej 1939, walk o Warszawę z 1945, 
śydów rozstrzeliwanych w latach 1940–1943 na stadionie Skry przy ul. 
Okopowej, więźniów Pawiaka i okolicznych mieszkańców. 

Liczba pochowanych Ŝołnierzy powstania szacowana jest na 8-10 tys.  

80% pochowanych to cywile (ludność cywilną przewodnicząca Społecznego 
Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy Wanda Traczyk-Stawska 
nazwała głównym bohaterem powstania warszawskiego), w większości 
pochowani anonimowo.  

Do 2014 ustalono ok. 3 300 nazwisk osób pochowanych na cmentarzu, 
pozostałe to ofiary bezimienne. 

Cmentarz Powstańców Warszawy przed 1990 rokiem 

Z powodów politycznych próbowano dość skutecznie zamazać wymowę 
Cmentarza.  

W osobnych kwaterach pochowano np. ofiary II wojny światowej niezwiązane 
z Powstaniem Warszawskim, jak Ŝołnierzy września 1939 r., Ŝołnierzy 1. 
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Ŝołnierzy sowieckich, śydów 
zamordowanych na terenie stadionu Skra, a nawet tzw. „utrwalaczy władzy 
ludowej”.  

Nieprzychylna Powstaniu Warszawskiemu polityka władz Polski Ludowej 
sprawiła, Ŝe przez dziesięciolecia oficjalnie nie wspominano o istnieniu 
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wolskiej nekropolii, nie odbywały się tam uroczystości rocznicowe, a 
cmentarz był utrzymywany w stanie zaniedbania. 

Obowiązywał zakaz wystawiania nagrobków, co uzasadniano mającymi lada 
moment nastąpić pracami porządkowymi. Faktycznie, jak pokazują zdjęcia z 
l. 50. XX w., rodziny zmarłych starały się chociaŜ o symboliczny krzyŜ, często 
stawiając go po kryjomu i mimo Ŝe słuŜba cmentarna była zobowiązana do 
usuwania wszystkich samowolnie zbudowanych pomników. 

Formalnie nekropolia pozostawała pod administracją władz miejskich, lecz z 
czasem kontrolę nad miejscem przejął Związek Bojowników o Wolności 
Demokrację (ZBoWiD), decydując o tym, kto i jaki napis mógł umieścić na 
nagrobkach. JuŜ zresztą pod koniec l. 40. XX w. wiele osób grzebano 
anonimowo, chociaŜ dało się ustalić ich personalia (dotyczyło to zwłaszcza 
Ŝołnierzy Armii Krajowej). Co najmniej do połowy ostatniej dekady XX w. 
obowiązywał regulamin zabraniający m.in. samowolnego umieszczania 
napisów na pomnikach. 

Cmentarz nie był równieŜ w Ŝaden sposób oznaczony w terenie, a jedyne 
informacje o charakterze miejsca umieszczono w głębi nekropolii lub starano 
się ukryć. Ich treść nie oddawała prawdziwej genezy pochówków np. jeszcze 
w l. 90. XX w. pod kurhanem znajdowała się tablica z napisem: 

Dopiero w 2001 r. udało się umieścić na pomniku Polegli Niepokonani 
emblematy Polski Walczącej, które jednoznacznie mówią o charakterze 
monumentu i miejsca. Kiedy na wniosek środowisk powstańczych przy 
pomniku ustawiono teŜ symboliczne krzyŜe, zostały one zdewastowane.  

Uświetnianie Cmentarza 

Pierwszy projekt Cmentarza na prośbę płk Jana Mazurkiewicza, ps. 
„Radosław”, wykonali Romuald Gutt (projekt cmentarza) i Alina Scholtz 
(aranŜacja zieleni). Kolejny projekt, obowiązujący do dziś – autorstwa 
Tadeusza Wyrzykowskiego, który krzyŜe na mogiłach zastąpił prostokątnymi 
tablicami bez Ŝadnych oznaczeń powstańczych wskazujących na 
okoliczności śmierci. Stało się to potem przyczyną niezadowolenia środowisk 
powstańczych i rodzin wielu ofiar. 

Przez kilkanaście lat Cmentarz Powstańców Warszawy znajdował się w 
stanie skrajnego zaniedbania. Z projektu Gutta i Scholzówny zrealizowano 
tylko Aleję Główną, kilka ścieŜek między kwaterami a dawną gliniankę 
zamieniono na staw. Nieliczne nagrobki miały charakter nietrwały i nawet 
kurhan z prochami pomordowanych oznaczony był tylko prostym, metalowym 
krzyŜem, skromną, kamienną płytą i prowizoryczną tablicą z napisem: 

Tu spoczywają prochy tysięcy ofiar faszyzmu hitlerowskiego zamordowanych 
i spalonych w Warszawie 1944 r. 

W początku l. 60. XX w., według projektu artysty rzeźbiarza Tadeusza 
Wyrzykowskiego, wykonano szereg prac, które znacznie poprawiły estetykę 
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Cmentarza Powstańców, aczkolwiek dziś budzą pewne kontrowersje 
(zwłaszcza w środowiskach kombatanckich). 

Kwatery zostały uregulowane, a teren obsadzono krzewami oraz drzewami, w 
czym bezpośrednio wzorowano się na planie Gutta i Scholzówny. 
Jednocześnie teren cmentarza został bardzo zmniejszony i ograniczony od 
wschodu ul. Józefa Sowińskiego. Na pozostałej części utworzono skwer, 
nazwany z czasem Parkiem Powstańców Warszawy. 

Jednak najistotniejszą zmianą było wystawienie ujednoliconych nagrobków w 
formie pionowych, kamiennych płyt z kombatanckim odznaczeniem Polski 
Ludowej tzw. KrzyŜem Grunwaldu. Pod nim umieszczono napis: 

Polegli w walce o wolność w Powstaniu Warszawskim 1944 r., 

co moŜe zostać odczytane jako „przywłaszczanie” przez komunistyczne 
właze ówczesnej Polski idei powstania.  

Jednocześnie nazwiska pochowanych znalazły się na nielicznych pomnikach, 
a w większości wypadków podano tylko liczbę osób z określeniem nieznany. 

W 1973 roku wystawiono Pomnik Polegli Niepokonani 

AŜ do XXI w. cmentarz był praktycznie pozbawiony emblematów powstania.  

 W 2001 r. monument Polegli Niepokonani stojący na kurhanie z prochami 50 
tysięcy ludzi został, zgodnie z postulatami kombatantów z ŚZśAK, 
uzupełniony o symbolikę sakralną i powstańczą. Na tarczy umierającego 
wojownika oraz na stojącej obok barykadzie pojawiły się kotwice, a na dwóch 
barykadach stanęły kamienny krzyŜe oraz napis "Powstanie Warszawskie 44" 
przypominające, Ŝe to miejsce, to gigantyczna mogiła. 

Od 2004 r. przy murze Cmentarza Wolskiego stoi olbrzymi krzyŜ-ołtarz 
nawiązujący do pierwszego projektu Cmentarza Powstańców Warszawy, a 
przy wejściu, od ul. Wolskiej, duŜy kamień z nazwą Cmentarza. Bardzo 
dobrym źródłem wiedzy jest duŜy kamień z wyrytą na nim informacją o historii 
i przeznaczeniu tego obiektu.  

W 2009 r. po drugiej stronie ul. Sowińskiego ustawiono potęŜną tablicę ku 
czci harcerzy Szarych Szeregów. 

W 2010 r., w celu poprawienia dostępu do informacji o Cmentarzu, Urząd 
Dzielnicy Wola stworzył elektroniczną wersję ksiąg Cmentarza Powstańców 
Warszawy. Księgi są dostępne przez Internet, zostały teŜ wysłane do PCK i 
do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która planuje modernizację 
Cmentarza. Poza zmianą tablic nagrobnych planowana jest Ściana Pamięci, 
na której dopisywano by kolejne ustalone nazwiska pochowanych na 
nekropolii. 

Dzięki staraniom Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców 
Warszawy w 2012 rozpoczęto remont części cmentarza. Wszystkie nagrobki 
w tzw. duŜych kwaterach zastąpiono nowymi. Wymienione zostały pomniki w 
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małych kwaterach wzdłuŜ muru cmentarza. Posadzono Ŝywopłot na granicy 
cmentarza, uporządkowano teren od strony ul. Wolskiej, wyremontowano 
chodniki i schody. Wzniesiono takŜe nową bramę, którą zaprojektował Marek 
Moderau. Poszczególne etapy prac finansowane były ze środków 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa oraz Urzędu Dzielnicy Wola. 

W 2014 ogłoszono konkurs na projekt pawilonu z ekspozycją o Ŝyciu i śmierci 
w okupowanej Warszawie i Murem Pamięci wraz z otoczeniem. 

W 2015 roku prace renowacyjne Cmentarza Powstańców Warszawy, nad 
którymi w 2012 r. Patronat Honorowy objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski były systematycznie kontynuowane. Do momentu 70 rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego dokonano wymiany znacznej części 
tablic w poszczególnych kwaterach. Na nowych granitowych tablicach 
znajdują się krzyŜe i symbole Polski Walczącej. Napisy wyraźnie nawiązują 
do faktu, Ŝe pochowane są tu osoby poległe w Powstaniu Warszawskim 
1944, Ŝołnierze i ludność cywilna. 

Przy wejściu na cmentarz od strony ul. Wolskiej pojawiły się pylony będące 
swojego rodzaju bramą wejściową na cmentarz, który nie jest w dalszym 
ciągu ogrodzony. 

Wymieniono nawierzchnie alejek w przewaŜającej części cmentarza. 

W 205 roku w Parku ustawiono ponad 90 szklanych smukłych szklanych 
prostopadłościanów, na których umieszczono ponad 50 tys. nazwisk. Przy 
kaŜdym nazwisku znajduje się data urodzenia oraz miejsce ostatniego 
pobytu. 

Od 2015 r. 5 sierpnia jest organizowany Marsz Pamięci. Po oficjalnych 
uroczystościach w hołdzie ludności cywilnej Woli przy Pomniku Pamięci 50 
tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców w trakcie 
Powstania Warszawskiego znajdującym się w rozwidleniu ul. Leszno i Al. 
Solidarności, warszawiacy przechodzą ulicami Okopową, Wolską i Redutową 
na Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli. 

W maju 2017 r., w czasie obchodów Dnia Matki, w Parku Powstańców 
Warszawy przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli został odsłonięty 
Pomnik Matki. 

8 czerwca 2017 r. Rada Warszawy nadała jednogłośnie p. Wandzie Traczyk-
Stawskiej tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. Jej kandydaturę zgłosiła 
prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w uznaniu 
szczególnych zasług dla przywrócenie w świadomości warszawiaków i całego 
kraju wiedzy o ludności cywilnej w okresie powstania.  

Dzięki determinacji Traczyk-Stawskiej Sejm jednogłośnie we wrześniu 2015 
roku ustanowił 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Warszawy. 
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Zdjęcia  

 
Groby ludności cywilnej 

 
Nagrobki projektu Tadeusza Wyrzykowskiego 
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Pomnik Polegli Niepokonani 

Wystawiony w 1973 według projektu artysty rzeźbiarza Gustawa Zemły, był 
pierwszym monumentalnym pomnikiem Powstania Warszawskiego. 

 
Tablica na kurhanie (wmontowana w zbocze kurhanu, ale od strony 

zachodniej, przez co jest trudno widoczna) 

Napis na tablicy: 

W tym miejscu spoczywają prochy ponad 50 tysięcy Polaków, cywilnych mieszkańców 
Warszawy oraz Ŝołnierzy Armii Krajowej, poległych za wolność Ojczyzny zamordowanych 
przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu i wrześniu 1944 r. 6 VIII 

1946 r. złoŜono tu 117 trumien z prochami osób zamordowanych i spalonych 
przewiezionych między innymi: z siedziby Gestapo w Al. Szucha, ul. Wolskiej, ul. 

Górczewskiej, Parku Sowińskiego, ze szpitala św. Stanisława (fabryka Franaszka), ul. 
Moczydło, ul. Młynarskiej. 
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KrzyŜ-ołtarz 

Na osi alei głównej, przy murze Cmentarza Wolskiego w 60. rocznicę 
wybuchu powstania (2004) wystawiono kamienny ołtarz z krzyŜem i 

emblematem Polski walczącej. Powstał z inicjatywy środowisk kombatanckich 
(zwłaszcza Światowego Związku śołnierzy AK i Komitetu ds. Cmentarza 
Powstańców Warszawy), dąŜących do nadania cmentarzowi charakteru 
sakralnego. Został zaprojektowany przez Tadeusza Wyrzykowskiego. 
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Tablica poświęcona harcerzom 

W 2009 przy alei głównej wystawiono kamienną tablicę ku czci harcerzy 
Szarych Szeregów poległych w czasie II wojny światowej i w Powstaniu 

Warszawskim. 
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Grób gen. Mikołaja Prusa-Więckowskiego i jego rodziny zabitej w Powstaniu 

(Ŝona Wanda z domu Dzianott de Castellati i 13-letni syn Janusz) 

 
Pylony przy wejściu na cmentarz od strony ul. Wolskiej 
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Szklane prostopadłościany, na których umieszczono nazwiska cywilnych ofiar 
Powstania , przy kaŜdym nazwisku znajduje się data urodzenia oraz miejsce 

ostatniego pobytu. 

 

 
Pomnik Matki 
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Wanda Traczyk-Stawska, przewodnicząca Komitetu ds. Cmentarza 

Powstańców Warszawy przy Światowym Związku śołnierzy Armii Krajowej, 
podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego pod 

pomnikiem Polegli Niepokonani w Warszawie (2014) 

 
Wanda Traczyk Stawska. 2 X 2015. Cmentarz Powstańców Warszawy 

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Powsta%C5%84c%C3%B3w_Warszawy 
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/cpw.html ! 
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/CmWPrz_24.htmlhttp://sowa.website.

pl/cmentarium/Cmentarze/CmWPrz_24.html 
http://www.przewodnik.wola.waw.pl/page/134,cmentarz-powstancow-

warszawy.html 
http://www.cpw1944.waw.pl/ 
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śOLIBORZ 

142. TABLICA: IRENA SCHIRTŁADZE 

 

Grób Ireny Schirtładze 

Kwatera “Parasola” na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 

Irena Schirtładze ps. "Irka" (ur. 7 kwietnia 1928 r. we Lwowie, zm. 14 
września 1944 w Warszawie), Gruzinka, łączniczka-sanitariuszka w 
Powstaniu Warszawskim w batalionie „Parasol”. 

Córka Arkadiusza Schirtładze i Janiny Schirtładze z d. Kicińskiej. W latach 
1937-1939 mieszkała w Dęblinie.  

Irena Schirtładze dołączyła do batalionu "Parasol" w pierwszych dniach 
Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku podczas walk tego oddziału 
na Woli. Przydzielona do 3. kompanii przeszła szlak bojowy "Parasola" z 
Woli, przez Starówkę, Śródmieście, aŜ po Czerniaków, gdzie została cięŜko 
ranna przy ul. Ludnej, gdy biegła z meldunkiem. Zmarła z odniesionych ran 
14 września 1944 r. mając 16 lat  
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MoŜna teŜ znaleźć informację, Ŝe zginęła 14 września 1944 roku w czasie 
próby ratowania rannego w kręgosłup dowódcy plutonu pchor. Wacława 
Dunin-Karwickiego ps. "Luty". 

Odznaczona pośmiertnie KrzyŜem Walecznych.  

Upamiętnienie Ireny Schirtładze 

14 września 2011 r. o godz. 18.00, w 67 rocznicę śmierci Irena Schirtładze na 
Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie odbyła się poświęcona Jej 
uroczystość. Uroczystość była przygotowana przez Fundację NASZA 
SOLIDARNOŚĆ pod przewodnictwem Małgorzaty Gosiewskiej przy 
współpracy z Diasporą Gruzińską. 

Licznie zgromadzone grono gruzińskiej diaspory pod przewodnictwem 
Katarzyny Loladze przy udziale wielu Warszawiaków i asysty wojskowej z 
dęblińskiej Szkoły Orląt złoŜyło kwiaty i zapaliło znicze na grobie „Irki”. 

Następnie uczestnicy uroczystości złoŜyli kwiaty pod pobliskim KrzyŜem 
Katyńskim gdzie oddano cześć pomordowanym przez NKWD i zmówiono 
modlitwę za śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych poległych w 
katastrofie smoleńskiej. 

Ojciec Ireny Schirtładze  

Jej ojciec kpt. pil. Arkadiusz Schirtładze urodził się 26 stycznia 1902 r. Od 
stycznia 1930 r. był oficerem kontraktowym w 62 Eskadrze Liniowej, od lipca 
1931 r. do lipca 1933 r. dowódca 54 Eskadry Liniowej, od lipca 1933 r. do 
stycznia 1935 r. dowodzi 55 Eskadrą Liniową. Od stycznia 1935 r. w 56 
Eskadrze Obserwacyjnej, dowodzi plutonem. Od 1937 r. jest kierownikiem 
wydziału w Dziale Nauk CWL-1 w Dęblinie. Ranny 2 IX 1939 r. podczas 
nalotu na lotnisko dęblińskie, przewieziony do Szpitala Ujazdowskiego w 
Warszawie. Po kilku dniach opuszcza szpital, ewakuowany na wschód. 
Aresztowany w okolicach Brześcia przez NKWD ginie w Katyniu. 

Zdjęcia 

 
Irena Schirtładze ps. "Irka 
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Arkadiusz Schirtładze - ojciec Ireny Schirtładze 

http://niebieskaeskadra.pl/?control=8&id=2364 

 
Film z uroczystości zorganizowanej 14 września 2011 roku 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH1A5Lzxvr8 
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Fragment Muru Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego:  

kolumna 185 pozycja 49 
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Nastepne zdjęcia pochodzą z uroczystości zorganizowanej 14 września 2011 
roku  
http://niezalezna.pl/16178-pamietamy-o-%E2%80%9Eirce%E2%80%9D-schirtladze 
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Piśmiennictwo 
http://solidarni2010.pl/1029-14-wrzesnia-o-godz-1800-uroczystosc-poswiecona-irenie-
schirtladze-ps-irka.html - Ŝyciorys ojca 
http://geosons.blogspot.com/2011/09/irena-irka.html 
http://niezalezna.pl/16178-pamietamy-o-%E2%80%9Eirce%E2%80%9D-schirtladze 
http://www.fronda.pl/a/pamietajmy-o-quotircequot,14497.html 
http://www.radiownet.pl/szukaj?tag=Irena+Schirt%C5%82adze#/publikacje/dzien-
solidarnosci-polsko-gruzinskiej-malgorzata-gosiewska 
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143. TABLICA: WALERIAN TUMANOWICZ 

 
Grób symboliczny Waleriana Tumanowicza na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walerian_Tumanowicz 

Walerian Józef Tumanowicz ps. „Jagodziński” (ur. 1 marca 1894 w Rusbanili - 
ówczesne Księstwo Bukowiny, Austro-Węgry, zm. 13 listopada 1947 w Krakowie) – 
Ormianin, Ŝołnierz Legionów Polskich, major piechoty Wojska Polskiego, oficer ZWZ-
AK oraz DSZ, „NIE” i WiN. 

Pochodził z rodziny polskich Ormian. Był synem Issaka i Marii z domu 
Piotrowicz. Kształcił się w gimnazjum w Czerniowcach. Egzamin dojrzałości 
zdał w Wiedniu. 

Okres przed II wojną światową 

Był Ŝołnierzem Legionów Polskich. SłuŜył w 3 Pułku Piechoty w składzie II Brygady. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska 
Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej i w wojnie polsko-bolszewickiej 
walcząc w szeregach 3 Pułku Piechoty Legionów. Został awansowany do stopnia 
porucznika piechoty ze starszeństwem z 1 lipca 1923. W latach 20. był 
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oficerem 5 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Został awansowany do stopnia 
kapitana piechoty ze starszeństwem z 1 lipca 1925. W 1932 był oficerem 
piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza[8]. Został absolwentem studiów na 
Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie. W 1938 został szefem wydziału w 
Naczelnej Komendzie reaktywowanej Legii Akademickiej. Przed 1939 został 
awansowany do stopnia majora. 

Okres II wojny światowej 

Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w kampanii wrześniowej w szeregach 
146 Pułku Piechoty biorąc udział w bitwie nad Bzurą. Po nastaniu okupacji 
niemieckiej zaangaŜował się w działalność konspiracyjną. W 1940 został 
organizatorem i pierwszym inspektorem Inspektoratu Mielec Związku Walki Zbrojnej 
(od 1942 Armii Krajowej) i pełnił tę funkcję do 25 lutego 1944. Od 1945 działał 
w organizacji „NIE” oraz Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. Został szefem komórki 
„Z” Obszaru Południowego DSZ. Został członkiem Zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość”. Był kierownikiem akcji „ś”. 

Okres po II wojnie światowej 

Po zakończeniu wojny osiadł w Jeleniej Górze w 1946 zajmując się handlem. 
Został aresztowany 22 października 1946 w Krakowie. Był sądzony w 
procesie w procesie siedemnastu członków II Zarządu Głównego WiN oraz 
członków PSL w Krakowie.  

Podczas procesu powiedział m.in.: Z krwi jestem Ormianinem, z duszy i 
przekonań Polakiem... Wraz z mlekiem matki wyssałem nienawiść do 
Związku Sowieckiego. 

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 10 września 1947 
(sygn. akt Sr 978/47) w składzie sędziowskim pod przewodnictwem Romualda 
Klimowieckiego został skazany na łączną karę śmierci, utratę praw publicznych, 
obywatelskich i honorowych na zawsze oraz na przepadek mienia. Prezydent 
Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 13 listopada 
1947 w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie przez rozstrzelanie (tego 
samego dnia zostali straceni inni skazani: Józef Ostafin i Alojzy Kaczmarczyk). 

Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 
17 stycznia 1992 wyrok skazujący Waleriana Tumanowicza na śmierć został 
uniewaŜniony.  

W 1995 w Krakowie została ustanowiona ulica Waleriana Tumanowicza. 

Odznaczenia i ordery 
• KrzyŜ Niepodległości 
• KrzyŜ Walecznych – trzykrotnie 
• Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
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Zdjęcia 

 

Walerian Tumanowicz 

http://www.wiki.ormianie.pl/images/thumb/WTumanowicz0.jpg/200px-WTumanowicz0.jpg 

Piśmiennictwo 
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144. TABLICA: DAWID GOLDMAN I HENRYK LEDERMAN 

 
Fragment pomnika powstańców w kwaterze nr 20 na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach, wymienione są nazwiska Dawida Goldmana i Henryka Ledermana. 

http://www.sztetl.org.pl/pl/image/54963/ 

Dawid Goldman i Henryk Lederman zostali uwolnieni 5 sierpnia 1944 r. z 
obozu „Gęsiówka” i zgłosili się do batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Z 
ochotników śydów, którzy byli mechanikami i elektrykami, sformowano 
druŜynę obsługi czołgów. 
Oddali olbrzymie usługi jako przewodnicy kanałowi, gdyŜ znali kanały 
warszawskie z okresu, kiedy ukrywali się w nich po upadku powstania w 
getcie warszawskim. 

Henryk Lederman 
Henryk Lederman ps. Heniek (ur. ?, zm. najprawdopodobniej 5 września 
1944 w Warszawie) – podchorąŜy pochodzenia Ŝydowskiego, uczestnik powstania 
w getcie w 1943 i powstania warszawskiego w 1944 roku. 
5. dnia powstania warszawskiego został uwolniony z obozu "Gęsiówka" przez 
oddziały Armii Krajowej. Po wyswobodzeniu obozu zorganizował grupę 
kilkunastu z 348 uwolnionych więźniów pochodzenia Ŝydowskiego i 
zameldował porucznikowi Wacławowi Micucie gotowość oddziału Ŝydowskiego do 
boju: 
Panie poruczniku! SierŜant podchorąŜy Henryk Lederman melduje gotowość 
batalionu Ŝydowskiego do akcji. 
Został mechanikiem w plutonie pancernym dowodzonym przez por. Micutę.  
Potem słuŜył na Starym Mieście wraz z Dawidem Goldmanem (ps. "Gutek") jako 
łącznik kanałowy (znał wiele połączeń, gdyŜ uczestniczył w powstaniu w 
getcie). 
Później, jako ranny, znalazł się w szpitalu przy ul. Drewnianej na Powiślu. Tam 
teŜ zginął 5 września 1944, zamordowany przez Ŝołnierzy niemieckich. 
Odznaczony KrzyŜem Walecznych. 
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Dawid Goldman 
Dawid Goldman ps. Gutek (ur. ?, zm. 14 września 1944 w Warszawie) – 
strzelec pochodzenia Ŝydowskiego, uczestnik powstania w getcie w 1943 i 
powstania warszawskiego w 1944. 
5. dnia powstania warszawskiego został uwolniony z obozu Gęsiówka przez 
oddziały Armii Krajowej. Po tym wydarzeniu wstąpił w szeregi batalionu Parasol i 
słuŜył w plutonie pancernym dowodzonym przez porucznika Wacława Micutę.  
Wkrótce, wraz z Henrykiem Ledermanem ps. Heniek, został przewodnikiem 
kanałowym w rejonie Starego Miasta. Znał wiele połączeń, gdyŜ podczas 
powstania w getcie warszawskim często był zmuszony poruszać się 
kanałami, a takŜe przenosił nimi broń lub Ŝywność. Po upadku walk w 1943 
aŜ do uwięzienia przez okupanta niemieckiego w Gęsiówce ukrywał się w 
kanałach. 
Dawid Goldman poległ 14 września 1944 pod ruinami Poselstwa Chińskiego na 
Czerniakowie. Wraz z nim zginął Józef Filar (ps. Filar, odzn. KW) i nieznany z 
nazwiska były więzień Gęsiówki, równieŜ Ŝołnierz plutonu pancernego, 
noszący pseudonim Kuba (odzn. KW). 

Pluton pancerny  

Dowództwo plutonu pancernego 

dowódca plutonu por. "Wacek" ["Wacek Brzoza"] Wacław Micuta 
zastępca por. "Rawicz" Eugeniusz Romański, † 16 IX ul. Okrąg 2 
II zastępca ppor. "Skorupka" Roman Padlewski, † 16 VIII ul. Krzywe Koło 
oficer techniczny por. "Zygmunt" Zygmunt Zbichorski 
mechanik "Lumeński" Jan Uniewski 
łączniczka "Iga" Halina Sejko-Degórska 

Załoga I czołgu - "Pudel"/"Magda" 

dowódca por."Wacek" ["Wacek Brzoza"] Wacław Micuta 
mechanik-kierowca ppor. "Ryk" Zdzisław Moszczeński 
radio-strzelec kpr. "Walek" Jan Zenka 
ładowniczy sierŜ. pchor. "Wiktor" ["Kadłubek"] Witold Bartnicki 
celowniczy sierŜ. pchor. "Bajan" Jan Myszkowski-Bagiński 
amunicyjny plut. pchor. "Jordan" Mieczysław Kijewski 

Załoga II czołgu - "WP" 

dowódca por. "Rawicz" Eugeniusz Romański, † 16 IX ul. Okrąg 2 
mechanik-kierowca ppor. "Tomek" Jerzy Misiewicz 
radio-strzelec kpr. "Pobóg" Marian Kwiecień, † 22 VIII Dworzec Gdański 
ładowniczy kpr. pchor. "Downar" Witold Ocepski 
celowniczy plut. pchor. "Dąbrowa" Jerzy Michalski 

amunicyjny kpr. pchor. "Kostrzewa" Zbigniew Ocepski, † 16 IX Okrąg 2 
druŜyna techniczna 

mechanik pchor. "Heniek" Henryk Lederman, † 16 IX ul. Czerniakowska 202  
mechanik strz. "Rysiek" Ryszard Sutka, † 13 IX Czerniakowska ZUS 
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mechanik kpr. "Filar" NN, † 13 IX Poselstwo Chińskie 
mechanik kpr. "Kuba" NN, † 13 IX ul. KsiąŜęca 

mechanik kpr. "Kobus" NN, † 13 IX Poselstwo Chińskie  
 
Obsady obu czołgów nie były "sztywne", zmieniały się praktycznie kaŜdego dnia, w 
zaleŜności od doraźnych potrzeb. Wykaz nie obejmuje późniejszych składów plutonu 
pancernego, który pewną samodzielność organizacyjną zachował do końca walk na 
Czerniakowie. 

Zdjęcia 

 
Por. Wacław Micuta „Wacek” – dowódca plutonu pancernego 

 
Zdjęcie czołgu "Magda" wykonane na ulicy Okopowej. Na zdjęciu: NN, NN, Jan Uniewski, 

"Jordan", "Bajan", "Walek", "Ryk", NN 
http://www.dws-xip.pl/PW/bron/zd56_1.jpg 
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Naprawa czołgu oznaczonego literami "WP. We włazie majster "Lumeński". 

 

 
Pomnik powstańców w kwaterze nr 20 na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach 
http://www.sztetl.org.pl/pl/image/54963/ 
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Fragment Muru Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego:  

kolumna: 181 pozycja: 28 
kolumna: 178 pozycja: 15 

Piśmiennictwo 
Edward Kossoy: śydzi w Powstaniu Warszawskim, 
http://www.zydziwpolsce.edu.pl/biblioteka/czytelnia/h_pw002.pdf str 6 - 7 
http://www.ramotowscy.pl/strona-Henryk_Lederman.asp 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/pojazdy_w_powstaniu_panther.htm 
Andrzej M. Kobos: Wyzwolenie "Gęsiówki" w Powstaniu Warszawskim, 
Niepodległość i Pamięć 2/3 (4), 203-220, 1995 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-
r1995-t2-n3_(4)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r1995-t2-n3_(4)-s203-
220/Niepodleglosc_i_Pamiec-r1995-t2-n3_(4)-s203-220.pdf 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/pojazdy_w_powstaniu_panther.htm 
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145. TABLICA: ROGER BARLET 

 

Fragment ściany z nazwiskami poległych z baonu "Zośka" - Cmentarz Wojskowy 
na Powązkach.   

Nazwisko Rogera Barleta znajduje się na górze, po K. K. Baczyńskim 

Roger Barlet ps. "RoŜek" (ur. 12 kwietnia 1914 w Metzu w Lotaryngii, zm. 29/30 
sierpnia 1944 w Warszawie) – uczestnik powstania warszawskiego w stopniu kaprala. 

Okres Powstania Warszawskiego 

Francuz z pochodzenia, przymusowo wcielony do Wehrmachtu, z którego 
zdezerterował. 

MoŜna znaleźć tez informację, Ŝe Roger Barlet został wzięty do niewoli razem 
z 2 oficerami i 24 szeregowymi po zdobyciu 2 sierpnia 1944 r. budynku szkoły 
przy ul. Spokojnej 13 (4) przez Ŝołnierzy z batalionu „Zośka”, po czym 
poprosił o przyjęcie w poczet wojsk powstańczych.  

Od 2 sierpnia 1944 walczył po stronie polskiej w szeregach Zgrupowania 
"Radosław" Armii Krajowej. Przyjęty został do III plutonu "Felek" 2. kompanii 
"Rudy" batalionu "Zośka". 

Zginął 29/30 sierpnia w obronie Starego Miasta, tuŜ przed decyzją o opuszczeniu 
Starówki. 

Pluton Felek 

Szkoła na Spokojnej 13 została zdobyta 2 sierpnia, czyli był to właściwie 
początek walk i "chrzest" bojowy, atak nastąpił od strony fabryki Cygana, było 
dwóch rannych. 

Szkoła na Spokojnej była punktem oporu przed Niemcami atakującymi z 
terenu Cm. Powązkowskiego. 

W budynku szkoły został cięŜko ranny (postrzał płuca) Andrzej Rodowicz 
"Anoda" (zamordowany po wojnie przez UB). 

Prawdopodobnie przez podwórze na Spokojnej 3 trwał odwrót 11 sierpnia, w 
trakcie którego zginął na Kolskiej Konrad Okolski "Kuba", dowódca plutonu 
"Felek" (tablica pamiątkowa na szkole) 
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Po śmierci dowódcy plutonu, część Ŝołnierzy przedzierała się przez 
kartofliska, które rosły na terenie obecnych boisk dawnej szkoły Św. Kingi 
(Okopowa 55); kilka osób tam zginęło 

9 osób z plutonu ukryło się w śmieciarce ZOM'u (na końcu Kolskiej), gdzie 
zostają odcięci od wycofujących się oddziałów, przez kilka dni przedzierają 
się przez spacyfikowaną Wolę, docierają w okolice radiostacji 
transatlantyckiej na Boernerowie i 16 sierpnia lądują w Laskach, a dwa dni 
później w Wierszach z oddziałami kampinoskimi.  

24 sierpnia kanałami trafiają na Starówkę znów do "Zośki"; większość ginie w 
dalszych starciach batalionu. 

http://warszawamoimoczkiem.blogspot.com/2007/12/okopowa-59.html 

Zdjęcia 

 
 

Fragment Muru Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego:  
kolumna 187 pozycja 2. 
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Budynek przy ul. Spokojnej 

 

Tablica upamiętniająca poległego w dniu 11 sierpnia 1944 r., w obronie 
ostatniej placówki na Woli, dowódcę plutonu ”Felek” batalionu AK ”Zośka”, 

ppor. phm. Konrada Okolskiego ”Kubę”, oraz jego 7 Ŝołnierzy. 
http://powstanie44.um.warszawa.pl/miejsca-pamieci/ul-spokojna 

Piśmiennictwo 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roger_Barlet 
https://ridero.eu/pl/books/ludzie_miejsca_wydarzenia_z_dziejow_walk_batalio
nu_zoska_w_powstaniu_warszawskim/read/ 
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146. TABLICA: HIERONIM KAZIMIERZ DEKUTOWSKI 

 

Grób mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Panteonie – Mauzoleum 
Wyklętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w 

Warszawie 

https://www.google.pl/search?q=Dekutowski+Panteon+%C5%BCo%C5%82nierzy+wykl%
C4%99tych&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiu3c3Xwd3UAhXBY1AK
HQVyBigQsAQIMw&biw=1920&bih=1051#imgdii=rlQACfXeJUR_xM:&imgrc=B90jdVMljJ3

6EM: 

Hieronim Kazimierz Dekutowski ps. „Zapora”, „Odra”, „ReŜu”, „Stary”, „Henryk 
Zagon”, „Mieczysław Piątek” (ur. 24 września 1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 
1949 w Warszawie) – major, Ŝołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
„cichociemny”, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, 
harcerz, „Ŝołnierz wyklęty”, w 1988 roku pośmiertnie mianowany 
pułkownikiem przez władze II RP na uchodźstwie. 
1 marca 2017 roku, w ramach kolejnych obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „śołnierzy Wyklętych”, Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz nadał 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej imię majora Hieronima 
Dekutowskiego. Brygada otrzymała nazwę wyróŜniającą "Lubelska" i przejęła 
tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 8 i 9 pułku piechoty Legionów AK 
oraz lubelskiego okręgu WiN. Jednostka jako jedyna otrzymała w środę takŜe 
odznakę pamiątkową, nawiązującą do odznaki 27 WDP AK, z herbem Lublina 
i skrzyŜowanymi karabinkami MSBS, które mają być symbolem lekkiej 
piechoty.  
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Młodość 
Był najmłodszym z dziewięciorga dzieci Jana Dekutowskiego, blacharza, 
członka PPS i piłsudczyka. Matka Maria, z domu Sudacka, nie pracowała, 
więc mogła poświęcić się wychowaniu dzieci i działalności społecznej. W 
domu panowała atmosfera patriotyczna, pamiętano zarówno o tradycji 
Legionów Polskich, jak teŜ o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, w której 
brał udział najstarszy z jego braci Józef Dekutowski.  
W latach 1930–1938 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum 
imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Jednocześnie naleŜał 
do I DruŜyny Harcerzy imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a 
następnie do II Wodnej DruŜyny Harcerzy imienia generała Mariusza 
Zaruskiego, gdzie był druŜynowym. Był teŜ członkiem Sodalicji Mariańskiej. 
Od lutego 1938 pełnił funkcję drugiego przybocznego hufcowego do spraw 
opieki nad kronikami i izbami pamięci harcmistrza Ignacego Płonki.  
Po ukończeniu szkoły, w maju 1938, i nieudanym egzaminie maturalnym, 
pracował jako kreślarz w lasach hrabiego Artura Tarnowskiego w Budzie 
Stalowskiej. Maturę ostatecznie zdał 19 maja 1939 i zamierzał studiować we 
Lwowie, co uniemoŜliwiła mu agresja Niemiec i Związku Sowieckiego na 
Polskę.  

Wojna obronna 1939 i przedostanie się na Zachód 
Na początku września 1939 ewakuował się wraz z siostrą do Lwowa. Nie są 
pewne przekazy na temat jego udziału w wojnie obronnej 1939. 
Najprawdopodobniej wstąpił do wojska jako ochotnik i walczył w obronie 
Lwowa. Potem, z resztkami polskich oddziałów, przeszedł 17 września na 
Węgry, gdzie został internowany.  
Po brawurowej ucieczce z obozu, przez Jugosławię i Włochy, przedostał się, 
w listopadzie 1939, do Francji, gdzie zgłosił się do odtwarzanej Armii Polskiej. 
Otrzymał przydział do 4. Pułku Piechoty 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Od 
stycznia do kwietnia 1940 przebywał w szkole podoficerskiej, po ukończeniu 
której został awansowany do stopnia starszego strzelca. Od maja uczęszczał 
do Szkoły PodchorąŜych Piechoty w Camp de Coëtquidan, ale szkolenie 
przerwało rozpoczęcie działań wojennych kampanii francuskiej.  
Walczył w szeregach 2. Dywizji Strzelców Pieszych, na wzgórzach Clos–du–
Doubs, potem – wobec kapitulacji Francji – przeszedł granicę Szwajcarii i 
okręŜną drogą dotarł do Wielkiej Brytanii. Do 6 stycznia 1941 słuŜył w III 
batalionie I Brygady Strzelców jako karabinowy. Następnie szkolił się w 
Szkole PodchorąŜych Piechoty, którą ukończył z wyróŜnieniem. Jako prymus 
otrzymał z rąk wicepremiera Stanisława Mikołajczyka oficerski kordzik. Został 
przydzielony do plutonu czołgów w III Batalionie I Brygady Strzelców, a 
następnie 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.  
24 kwietnia 1942 zgłosił się ochotniczo na przeszkolenie dywersyjne do 
słuŜby w kraju. 4 marca 1943 został zaprzysięŜony jako cichociemny w 
Audley End przez ppłk. dypl. Michała Protasewicza ps. „Rawa”. 
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Równocześnie otrzymał awans do stopnia kaprala podchorąŜego i przydział 
do Sekcji Szkolnej Ośrodka Radiowego Sztabu Naczelnego Wodza.  

SłuŜba w Armii Krajowej 
W nocy z 16 na 17 września 1943, w ramach operacji o kryptonimie „Neon 1”, 
został zrzucony, wraz z kpt. dypl. Bronisławem Rachwałem ps. „Glin” i ppor. 
Kazimierzem Smolakiem ps. „Nurek”, do okupowanej Polski, na placówkę 
„Garnek” 103 (okolice Wyszkowa).  
Rozkazem Naczelnego Wodza z 30 października tego roku, awansowano go 
do stopnia podporucznika rezerwy. Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu AK 
„Lublin”.  
Początkowo był oficerem w oddziale partyzanckim Tadeusza Kuncewicza ps. 
„Podkowa”. Kwaterował w rejonie Hoszni Ordynackiej, skąd przeprowadził 
kilka udanych akcji, nie tylko osłaniających ludność Zamojszczyzny, ale 
nawet – nocą z 4 na 5 grudnia – spacyfikował wieś Źrebce pod 
Szczebrzeszynem, zabijając kilku niemieckich kolonistów. W partyzanckich 
kryjówkach przechowywał i uratował wielu śydów, ściganych przez Niemców, 
przeprowadził teŜ wiele akcji likwidowania konfidentów. Następnie objął 
dowództwo skadrowanej 4. kompanii w 9. Pułku Piechoty Legionów AK w 
Inspektoracie Rejonowym AK „Zamość”. Atakował uzbrojone wsie 
niemieckich osadników, walczył z wojskiem, likwidował konfidentów, pomagał 
ukrywającym się śydom, zwalczał bandytyzm.  
W styczniu 1944 został szefem Kedywu w Inspektoracie Rejonowym AK 
Lublin-Puławy i jednocześnie dowódcą oddziału dyspozycyjnego Kedywu (OP 
8). Dzięki połączeniu sześciu niewielkich samodzielnych jednostek AK, 
operujących w róŜnych rejonach powiatów lubelskiego i puławskiego, 
stworzył najliczniejszy na Lubelszczyźnie oddział partyzancki typu lotnego. 
Według badaczy, jego oddział, między styczniem i lipcem 1944, 
przeprowadził, samodzielnie i wraz z oddziałem ppor. Mariana Sikory ps. 
„Przepiórka”, ponad 80 akcji zbrojnych przeciwko Niemcom, najwięcej 
spośród wszystkich jednostek okręgu lubelskiego.  
Jedna z takich akcji, pod KręŜnicą Okrągłą, 24 maja 1944, miała charakter 
regularnej bitwy. Oddział „Zapory” zaatakował z zasadzki kolumnę 
transportową, złoŜoną z 16 samochodów niemieckich, częściowo 
wypełnionych Ŝołnierzami, esesmanami i Ŝandarmerią. Wroga wspierały 
nawet samoloty wywiadowcze, które wiązkami granatów i ostrzałem broni 
maszynowej atakowały partyzantów. Tylko części niemieckiej kolumny udało 
się wycofać. Na placu boju hitlerowcy zostawili około 50 zabitych oraz duŜą 
ilość uzbrojenia. 17 lipca, w kolejnym boju, pod KoŜuchówką, nie dał się 
pokonać, lecz niestety został ranny w rękę. Leczył się potem w Lublinie, 
Tarnogrodzie i w klasztorze w Borku Starym. Podczas akcji „Burza”, jego 
oddział, tworzący tym razem 1. kompanię odtworzonego 8. Pułku Piechoty 
Legionów AK, otrzymał zadanie objęcia ochrony sztabu Komendy Okręgu, 
pozostającego w konspiracji, po zajęciu Lubelszczyzny przez wojska 
sowieckie. 28 lipca 1944, po decyzji zwierzchników złoŜenia broni przez 
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oddziały, ppor. Dekutowski rozwiązał swoją kompanię i ukrywał się, wraz z 
podkomendnymi, w Puławach, Lublinie i Tarnobrzegu. W sierpniu 1944 
ponownie zmobilizował swój oddział na pomoc walczącej Warszawie, ale po 
nieudanej próbie przekroczenia Wisły, rozformował go i nadal ukrywał się na 
dawnych akowskich kwaterach.  

W konspiracji antysowieckiej 
W styczniu 1945 postanowił powrócić do konspiracji, tym razem skierowanej 
przeciwko komunistom i Sowietom.  
Mjr Hieronim Dekutowski był zaręczony ze studentką medycyny Teresą 
Partyką-Gaj, sanitariuszką AK i łączniczką oddziałów WiN, z którą zerwał 
zaręczyny po podjęciu decyzji o powrocie do konspiracji.  
Jednym z głównych powodów powrotu do konspiracji było zamordowanie 
jego 4 byłych Ŝołnierzy przez komendanta posterunku MO/UB w Chodlu, 
Abrama Taubera, który był śydem uratowanym wcześniej przez 
Dekutowskiego od śmierci z rąk Niemców. W odwecie, w nocy z 5 na 6 lutego 
1945, Hieronim Dekutowski rozbił ten posterunek. Po Chodlu nastąpiła 
odwetowa akcja UB. 7 lutego ubowcy otoczyli wieś Wały, w której – wedle 
doniesień aktywistów z PPR – stacjonował oddział „Zapory”. Dekutowski 
został ranny w nogę, lecz zdołał przedrzeć się przez obławę i przedostał się, 
z 40 partyzantami, za San. W akcie zemsty ubowcy podpalili w Skrzyńcu 
dom, w którym mieszkała Ŝona jego zastępcy, Stanisława Wnuka ps. „Opal”. 
Po tym wydarzeniu nawiązał kontakt z Komendą Okręgu AK „Lublin”, po 
czym objął dowództwo nad grupą dywersyjną i zaczął przeprowadzać akcje 
zbrojne przeciwko funkcjonariuszom NKWD, UB i MO, którzy siali terror w 
okolicy. Szczególnym okrucieństwem wykazywały się posterunki MO w 
Kazimierzu Dolnym i UB w Puławach. Milicjanci aresztowali wielu 
podejrzanych o działalność konspiracyjną. Mienie aresztowanych było 
grabione, zabierano nawet inwentarz Ŝywy i martwy. „Zapora”, decydując się 
pozostać w konspiracji, zrezygnował z załoŜenia rodziny.  
Na początku 1945 roku do jego oddziału dołączyła grupa dezerterów z armii 
Berlinga, z jednostki wojskowej stacjonującej w Białce koło Krasnegostawu. 
Na jej czele stał porucznik Stanisław Gabriołek ps. Grot, który napisał utwór 
poświęcony Ŝołnierzom z oddziału Zapory (Zaporczykom.  
Wiosną 1945 dowodził licznymi akcjami rozbijania posterunków MO i 
likwidacji funkcjonariuszy aparatu władzy. Od kwietnia do czerwca jego 
oddział, który liczył ponad 300 Ŝołnierzy, w 9 grupach bojowych, dokonał 
słynnego rajdu, wykonując kilku brawurowych akcji, m.in.:  

• 7 kwietnia wykonał akcję ekspriopracyjną w banku w Lublinie, 
zabierając ponad milion złotych; w czasie odwrotu stoczył walkę z 
grupą operacyjną UB, w której zginął naczelnik Sekcji I WUBP Antoni 
Kulbanowski.  

• 26 kwietnia, wraz z oddziałami „Podkowy” i „Mata”, opanował Janów 
Lubelski; zdobył posterunek MO, wykonał wyrok śmierci na referencie 
UB, uwolnił kilkunastu więzionych z miejscowego więzienia, 
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zarekwirował pieniądze ze wszystkich urzędów w mieście i zdobył 4 
samochody cięŜarowe,  

• w maju opanował posterunek MO/UB w BełŜycach – uprowadził 
zastępcę komendanta oraz zdobył broń, amunicję i mundury,  

• tego samego dnia przeprowadził podobną akcję w Urzędowie,  
• 19 maja rozbił posterunek MO/UB w Kazimierzu Dolnym, zabijając 5 

milicjantów i ubeków oraz kilku Ŝołnierzy i 2 oficerów sowieckich.  
Rajd zakończył się w czerwcu, kiedy doszło do walki z grupą operacyjną UB i 
NKWD; partyzanci wycofali się do lasu, pozostawiając zdobyte w Janowie 
Lubelskim samochody.  
Rozkazem Dowództwa DSZ, z 1 czerwca 1945, Hieronim Dekutowski 
otrzymał awans na stopień majora i objął dowództwo nad wszystkimi 
oddziałami partyzanckimi w Inspektoracie „Lublin” DSZ.  
Latem tego roku, na rozkaz dowództwa, złoŜył broń i ujawnił większość 
swoich Ŝołnierzy, ale, wobec znikomych gwarancji bezpieczeństwa, sam, 
wraz z kilkoma podkomendnymi, ukrył się w rodzinnych stronach. W 
październiku dwukrotnie próbował przedostać się na Zachód przez zieloną 
granicę; raz jego grupa została rozbita przez UB pod Świętym KrzyŜem w 
Górach Świętokrzyskich, za drugim razem dotarł nawet do ambasady 
amerykańskiej w czeskiej Pradze, ale po aresztowaniu pozostałych członków 
grupy przez Czechów, wrócił do kraju, wraz z grupą repatriantów, i 
organizował pomoc dla uwięzionych.  
Jesienią 1945 został dowódcą dywersji i komendantem oddziałów 
partyzanckich na terenie Inspektoratu WiN „Lublin”. Na przełomie lat 1945 i 
1946 przeprowadził wiele akcji dywersyjnych i samoobrony w województwie 
lubelskim, rzeszowskim i kieleckim, w których, według oficjalnych wyliczeń, 
zginęło ponad 400 Ŝołnierzy LWP (głównie KBW), ubeków i milicjantów, a 
takŜe czerwonoarmistów. Scalił takŜe kilka dzikich grup. Rozbudował swoją 
siatkę od Lubartowskiego na północy do Tarnobrzeskiego na południu i od 
Zamojszczyzny po wschodnią Kielecczyznę. Pomoc „Zaporczykom” niósł 
klasztor w Radecznicy, gdzie odbywały się równieŜ narady partyzanckich 
dowódców.  
Hieronim Dekutowski prowadził takŜe akcje przeciwko tzw. moskwom, czyli 
wsiom silnie popierającym władzę komunistyczną. Najsłynniejsza była 
pacyfikacja wsi Moniaki, 24 września 1946, w wyniku której spłonęło 29 
zagród, a 40 zwolenników komunistów ukarano chłostą. Latem i jesienią 
1946, po nasileniu działań grup pościgowych KBW i UB, został zmuszony do 
wzmoŜenia działań zbrojnych.  
Po wyborach w styczniu 1947 do Sejmu Ustawodawczego i ogłoszeniu w 
lutym amnestii, rozformował i ujawnił oddziały „Jadzinka”, „Samotnego” i 
„Rysia”. Jednak wkrótce zaprzestał tego, gdyŜ wielu jego Ŝołnierzy zostało 
jednak aresztowanych. Wraz ze swoim zwierzchnikiem, Władysławem Siłą-
Nowickim ps. „Stefan”, prowadził pertraktacje z wysokimi funkcjonariuszami 
MBP (m.in. z płk. Józefem Czaplickim, dyrektorem Departamentu III ds. walki 
z bandytyzmem, ze względu na swoją nienawiść do akowców nazywanym 
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„Akowerem”, i płk. Janem Tatajem, szefem WUBP w Lublinie), dotyczące 
warunków ujawniania się oddziałów (m.in. za cenę zwolnienia aresztowanych 
Ŝołnierzy AK-WiN).  
W lutym 1947 formalnie zaprzestał prowadzenia akcji zbrojnych, które od 
pewnego czasu ograniczały się tylko do zaopatrywania oddziału i 
samoobrony. 22 czerwca 1947 ujawnił się, ale, zagroŜony aresztowaniem, 
podjął, z kilkoma podkomendnymi, ponowną próbę przedostania się na 
Zachód. Wcześniej, 12 września 1947, wydał ostatni rozkaz, w którym 
przekazał dowództwo nad pozostałymi oddziałami kpt. Zdzisławowi 
Brońskiemu ps. „Uskok”. W prywatnym liście do „Uskoka” napisał: „Ja dziś 
wyjeŜdŜam na angielską stronę – jestem umówiony z chłopakami co do 
kontaktów, jak będę po tamtej stronie. Stary – najwaŜniejsze nie daj się 
nikomu wykiwać i bujać, jak tam wyjadę, załatwię nasze sprawy 
pierwszorzędnie – kontakt będziemy mieć i tak. Czołem, Hieronim”. Ludzie 
„Zapory”, docierając kolejno, w połowie września 1947, na punkt przerzutowy 
w Nysie na Opolszczyźnie, trafiali bezpośrednio w ręce katowickiego UB.  
Hieronim Dekutowski wpadł 16 września. Jednym z agentów, który 
doprowadził do aresztowania „Zapory” i jego ludzi, był jego zastępca, 
Stanisław Wnuk ps. „Opal”. Został przewieziony do Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie, w którym przebywał do 23 
października 1947. Następnie trafił do centralnego więzienia MBP w 
Warszawie na Mokotowie. Od 19 września 1947 do 1 czerwca 1948 
przechodził okrutne śledztwo.  

Śledztwo i śmierć 
Podczas niejawnej rozprawy, 3 listopada 1948, przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie, oprócz mjr. Dekutowskiego, na ławie oskarŜonych 
zasiedli jego podkomendni: kpt. Stanisław Łukasik ps. „Ryś”, por. Jerzy 
Miatkowski ps. „Zawada” – adiutant, por. Roman Groński ps. „śbik”, por. 
Edmund Tudruj ps. „Mundek”, por. Tadeusz Pelak ps. „Junak”, por. Arkadiusz 
Wasilewski ps. „Biały” i ich polityczny przełoŜony Władysław Siła-Nowicki.  
OskarŜeni, z powodu obawy przed odbiciem, przebrani byli w mundury 
Wehrmachtu. W ostatnim słowie mjr Dekutowski nie prosił o najniŜszy wymiar 
kary, ale oświadczył, Ŝe decyzję pozostawia sądowi. 15 listopada skład 
orzekający, pod przewodnictwem sędziego Józefa Badeckiego, który 
wcześniej skazał na śmierć m.in. rtm. Witolda Pileckiego, skazał go na 7-
krotną karę śmierci. Pozostali otrzymali podobne wyroki.  
Prośby o łaskę, napisane do prezydenta Bolesława Bieruta, przez Hieronima 
Dekutowskiego, jego matkę Marię Dekutowską i adwokata Stanisława 
Sobczyńskiego, zostały jednak odrzucone. „Zapora”, wraz z podwładnymi, 
trafił do celi dla „kaesowców”, gdzie przebywało wówczas ponad 100 osób.  
Na przełomie stycznia i lutego 1949 podjęli oni próbę ucieczki – postanowili 
wywiercić dziurę w suficie i przez strych dostać się na dach jednopiętrowych 
zabudowań gospodarczych, a stamtąd zjechać na powiązanych 
prześcieradłach i zeskoczyć na chodnik przy ulicy Rakowieckiej. Kiedy do 
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zrealizowania planu zostało ledwie kilkanaście dni, jeden z więźniów 
kryminalnych uznał, Ŝe akcja jest zbyt ryzykowna i wsypał uciekinierów, licząc 
na złagodzenie wyroku. Hieronim Dekutowski i Władysław Siła-Nowicki trafili 
na kilka dni do karceru, gdzie siedzieli nago, skuci w kajdany.  
7 marca 1949 wykonano na nim karę śmierci; stracono teŜ 6 jego byłych 
podkomendnych. Za przeprowadzenie egzekucji odpowiedzialni byli: 
wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej major Stanisław 
Cypryszewski, naczelnik więzienia na Mokotowie kapitan Alojzy Grabicki, 
lekarz podpułkownik Marek Charbicz, ksiądz pułkownik Michał Zawadzki oraz 
dowódca plutonu egzekucyjnego starszy sierŜant Piotr Śmietański. W chwili 
śmierci, pomimo tego, Ŝe miał tylko 30 lat, wyglądał jak starzec z siwymi 
włosami, wybitymi zębami, połamanymi rękami, nosem i Ŝebrami oraz 
zerwanymi paznokciami.  
Jego ostatnie słowa brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie 
zginęła!”. Został pochowany w tajemnicy, w nieznanym przez lata miejscu.  

Awanse oraz ordery i odznaczenia 
• starszy strzelec – kwiecień 1940  
• kapral podchorąŜy – 4 marca 1943  
• podporucznik – 30 października 1943  
• kapitan –  
• major – 1 czerwca 1945  
• pułkownik – 1988, pośmiertnie (przez władze RP w Londynie; 

nieuznane w III RP)  

• KrzyŜ Walecznych – 1945  
• KrzyŜ Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari – 1964, pośmiertnie  
• KrzyŜ Wielki Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie, postanowieniem 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 15 listopada 2007 „za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, w w 59. rocznicę 
skazania go wraz z sześcioma innymi „Ŝołnierzami wyklętymi” przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci  

Marsz Zaporczyków  
Na melodię Szara Piechota 
 
Maszerują cicho niby cienie 
poprzez lasy, góry i pola.  
Niejednemu wyrwie się westchnienie,  
Idą naprzód – taka ich wola.  
I idą wciąŜ naprzód, bo taki ich los,  
I ani Ŝal, ani tęsknota 
 
Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic,  
Bo to jest ,,Zapory” piechota. x2 
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A gdy księŜyc wyjdzie spoza chmury 
I nastanie cicha, piękna noc,  
To leśnej piechoty ciągną sznury,  
Widać wtedy siłę ich i moc.  
Choć twardą im była germańska dłoń,  
Do boju ich parła ochota 
 
I zawsze zwycięstwo musiało ich być,  
Bo to jest ,,Zapory” piechota. x2 
 
Teraz za drugiego okupanta,  
Jeszcze nam nie oschła jedna krew.  
Po zdradziecku sięga nam do gardła,  
Na tajgi Sybiru chce nas wieźć.  
Pomylił się Stalin, pomylił się kat,  
A z nim ta zdziczała hołota;  
Za Katyń, za Zamek , za Sybir, za krew 
Zapłaci ,,Zapory” piechota.x2 
 
http://wmeritum.pl/amnestia-to-jest-dla-zlodziei-cichociemny-mjr-hieronim-
dekutowski-zapora/11826  
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Zdjęcia 

 

Sławomi Dekutowski 

 
Hieronim Dekutowski podczas akcji “Burza” 

 

 
Hieronim Dekutowski 1946 
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śołnierze ze zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory”; 

stoją od lewej: NN, Stanisław Łukasik "Ryś”; Aleksander Sochalski "Duch”; 
mjr Hieronim Dekutowski "Zapora”; Zbigniew Sochacki "Zbyszek”, por. Jerzy 

Karcz "Bohun”.  
Źródło: "śołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 

roku".  
Oficyna Wydawnicza Volumen 

 

 
Sierpień 1947. Od lewej: mjr "Zapora" i kpt. Zdzisław Broński "Uskok". 

http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/03/Mjr-Hieronim-Dekutowski-Zapora-
1918-1949-czesc-1.html 
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Lato 1946, Ŝołnierze z oddziału mjr. "Zapory",  

stoją od lewej: - Zbigniew Sochacki "Zbyszek", pierwszy adiutant "Zapory". 3 
lipca 1946 ranny w walce z grupą operacyjną UB, zastrzelił się; plut. 

Kazimierz Stefańczyk "Sokół";mjr Hieronim Dekutowski "Zapora"; por. 
Kazimierz Pawłowski "Nerw", Aresztowany 1 lipca 1948, skazany na karę 
śmierci, zamordowany 10 lutego 1949;por. Szczepan śelazny "śaba", d-ca 

plutonu w zgrupowaniu mjr. "Zapory". 
http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/03/Mjr-Hieronim-Dekutowski-Zapora-

1918-1949-czesc-2.html 
 

 
Pogrzeb Ŝołnierzy z oddziału „Zapory” 1946 
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Portret Hieronima Dekutowskiego w budynku PAST z umocowaną tabliczką z 

kodem QR udostępniającym niniejszy biogram. 
Tabliczka umocowana 20 kwietnia 2017 r.  

 

Składanie przysięgi przez Ŝołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
w Lublinie im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" na sztandar  

9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 

Piśmiennictwo 
Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949) 
http://arch.ipn.gov.pl/ftp/pamiec_ebooki/broszura_Dekutowski_internet.pdf  
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 147. TABLICA: LUCJAN ANTONI SZYMAŃSKI 

 

 
 

 

 

 

Symboliczny grób ppłk. Lucjana Szymańskiego „Janczara” 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, w Kwaterze „na Łączce”. 

Lucjan Antoni Szymański herbu Ślepowron ps. „Janczar”, „Kamiński”, „Garda” 
(ur. 17 marca 1897 w Białych Wodach na Ukrainie, zm. 5 marca 1945 w 
Warszawie), syn Hilarego i Olimpii z Protessowiczów, podpułkownik 

Okres przed II wojną światową  

Lucjan w 1909 roku rozpoczyna naukę w szkole handlowej, którą kończy w 
lipcu 1916 roku – w szkole wstąpił do konspiracyjnego oddziału polskiej 
organizacji „Strzelec”. 

Po zakończeniu szkoły, Lucjan Antoni Szymański zdaje egzaminy do 
Instytutu Handlowego w Kijowie, jednak jesienią 1916 roku zostaje zabrany 
do rosyjskiej armii. 19-letniego rekruta wcielono najpierw do 8 Pułku 
Huzarów, a po dwóch miesiącach oddelegowano do 8-go eksploatacyjnego 
konnego batalionu przy 13 armii. Szymański musiał dobrze wykazać się w 
wojsku, poniewaŜ 6 lipca 1917 roku po rozkazie dowódcy zostaje 
przeniesiony do Szkoły Wojskowej im. Wielkiego Ks. Konstantego 
Konstantynowicza w Kijowie. 

Tam wstępuje do patriotycznej i tajnej organizacji „Ligi Polskiej Pogotowia 
Walki Czynnej”, załoŜonej w 1914 roku. Mit Podola i związanego z nim 
szlachcica Wołodyjowskiego zrobiły swoje. Na wieść o powstaniu Wojska 
Polskiego, Szymański dezerteruje z rosyjskiej armii i juŜ 10 grudnia 1917 roku 
dołącza do oddziału „Legji PodchorąŜych” nazywanego takŜe „Legją 
Oficerską” lub „Legją Rycerską”. Po sprawdzeniu jego umiejętności przez 
dowództwo, trafia do Oddziału Konnych Wywiadowców przy Legji Rycerskiej. 

Pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego, ramię w ramię z 
oddziałami Symona Petlury, uwalniał Kijów od bolszewików w 1920 roku. Brał 
takŜe udział w obronie Warszawy przed konnicą Budionnego. 

W 1920 roku był przedstawiony do odznaczenia KrzyŜem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari za zdobycie w walce sztandaru sowieckiej kawalerii. 

W roku 1921 został odznaczony KrzyŜem Walecznych na wniosek generała 
podporucznika Edwarda Śmigłego-Rydza za udział w walkach w czerwcu 
1919 roku. 

 
 

 

Zdjęcie grobu 
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W okresie międzywojennym w 1, a następnie w 3 Pułku Strzelców Konnych w 
stopniu podporucznika. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu 
porucznika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i 343. lokatą w korpusie 
oficerów jazdy (od 1924 roku – kawalerii). W Szkole PodchorąŜych dla 
Podoficerów w Bydgoszczy jako instruktor jazdy konnej. 12 kwietnia 1927 
roku awansował na rotmistrza ze starszeństwem z 1 stycznia 1927 roku i 51. 
lokatą w korpusie oficerów kawalerii. 20 września 1930 roku został 
przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza.  

27 listopada 1930 roku objął dowództwo Szwadronu Kawalerii KOP 
„Iwieniec”. 20 lutego 1934 roku został przeniesiony do 9 Pułku Strzelców 
Konnych w Grajewie na stanowisko dowódcy 1 szwadronu.  

W 1937 roku został komendantem Rejonu Przysposobienia Wojskowego 
Konnego 2 Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach oraz 11 Pułku 
Legionowego w Ciechanowie. Awansował do stopnia majora. 

Działalność w konspiracji podczas II wojny światowej 

W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku kwatermistrza 
oraz II zastępcy d-cy 11 p. ułanów. Walczy z wrogiem na szlaku bojowym 
pułku od Przasnysza na Lubelszczyznę. Dostał się do niewoli niemieckiej po 
kapitulacji po bitwie pod Krasnobrodem 25 września. W październiku 1939 
zbiegł z niewoli niemieckiej. 

Od jesieni 1939 podejmuje działalność konspiracyjną w SZP, potem ZWZ/AK. 
Wiosną 1940 r. mjr Lucjan Szymański skierowany ze sztabu ZWZ w 
Warszawie jako organizator Związku Walki Zbrojnej przybywa na teren 
powiatów Mińsk Mazowiecki i Siedlce. 

Z chwilą powstania Podokręgu Wschodniego obszaru warszawskiego AK na 
przełomie 1941 i 1942 roku mianowany został terenowym inspektorem w 
trzech obwodach: Mińsk Mazowiecki, Siedlce i Sokołów Podlaski (obwody te 
grupowały ok. 8.300 ludzi podziemnej armii). 

Po zmianach na początku maja 1943 istniały trzy inspektoraty podokręgu 
Warszawa wschód obejmujące poszczególne obwody: inspektorat Siedlce i 
Sokołów Podlaski – mjr „Janczar” L. Szymański; Ostrów Maz. i Węgrów – 
ppłk „Nieczuja” „Szczerba” B. Patlewicz; Mińsk Maz., Radzymin i Garwolin – 
ppłk „Rewera” K. Suski. 

Po zmianach 1 czerwca 1942 r. „Janczar” ma przydzielone obwody Siedlce, 
Garwolin i Mińsk Mazowiecki. Od maja 1943, mjr Lucjan Szymański 
pseudonim „Janczar” przeprowadzał inspekcje obwodów Siedlce i Sokołów 
Podlaski.. 

Awansowany do stopnia ppłk słuŜby stałej kawalerii 1 X 1943.  

Na podległym „Janczarowi” terenie od maja do lipca 1944 roku rozgrywała się 
słynna Akcja V1-V2, którą Janczar bezpośrednio nadzorował. W obwodzie 
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Sokołów Podlaski koło miejscowości Sarnaki Niemcy wyznaczyli teren, na 
który spadały pociski rakietowe wystrzeliwane z poligonu koło Mielca. 

W ramach odtwarzania Sił Zbrojnych przewidywany na dowódcę odtwarzanej 
w AK Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Uczestniczy w akcji „Burza”.  

30 lipca 1944 roku powiat Siedlce był wolny od Niemców. Gdy komendant 
obwodu siedleckiego AK mjr Marian Zawarczyński wraz z oficerami oraz 
przedstawicielami władz administracyjnych zameldowali się po zdobyciu 
Siedlec u dowódcy sowieckiego, wszyscy zostali aresztowani. Ppłk „Janczar” 
Lucjan Szymański nie stawił się tam, uniknął aresztowania, i zaraz 
przemieścił się na zachód do następnego podległego mu obwodu Mińsk 
Mazowiecki. 

2 sierpnia 1944  roku „Janczar”w zastępstwie dowódcy podokręgu płka H. 
Suszczyńskiego „Szeligi”, razem z szefem sztabu podokręgu mjr. K. 
Sobolewskim „Cyrusem” udał się na spotkanie z gen. Popowem, dowódcą 
sowieckiego 8 Korpusu Pancernego. Spotkanie odbyło się w majątku 
Niedziałka, 5 km na płn.wsch. od Mińska Mazowieckiego 

Rosjanie Ŝądali koncentracji oddziałów AK 7 sierpnia na godz. 15.00 koło 
Mieni, a sztab miał się stawić poprzedniego dnia o 14.00. 

Będąc doświadczonym Ŝołnierzem, zorientował się, Ŝe bolszewicy zamierzają 
aresztować negocjatorów z AK, odmówił dalszego udziału w negocjacjach i 
uprzedził o tym dowództwo. 

Po aresztowaniu 8 sierpnia 1944 dowódcy Podokręgu płka Suszczyńskiego (i 
innych oficerów którzy zgłosili się na ponowne spotkanie z sowieckim gen. 
Popowem), ppłk. Lucjan Szymański jako najstarszy stopniem oficer AK oraz 
inspektor Komendy Głównej AK na obwody Siedlce, Sokołów Podlaski, 
Garwolin i Mińsk Mazowiecki,  objął dowodzenie całym podokręgiem. 

W ciągu czterech lat okupacji 1940-1944 jednostki bojowe na terenie 
obwodów podokręgu AK będących pod jego nadzorem wykonały setki akcji 
sabotaŜu kolejowego, przeciw magazynom wojskowym i telekomunikacji, 
przeciw funkcjonariuszom Gestapo, konfidentom, kolaboracjonistom, 
Arbeitsamtom, kilkanaście akcji uwalniania więźniów, kilkanaście akcji 
zbrojnych przeciw Wehrmachtowi, dwadzieścia kilka akcji zwalczania 
bandytyzmu, wiele akcji dozbrajania, zdobywania pieniędzy i rekwizycji. 

Aresztowanie i śmierć 

Aresztowany w Siedlcach 23 grudnia 1944 r. przez agentów NKWD/UB 
dowodzonych przez ppor. Józefa Światło.  

Prawdopodobnie ostatnia depesza adresowana do gen. Leopolda 
Okulickiego podpisana przez „Janczara” została wysłana do Londynu w dniu 
20 listopada 1944 roku. 

Informacje dotyczące jego miejsca ukrycia wymusił torturami J. Światło od 
aresztowanej wcześniej łączniczki.  
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Więziony w Otwocku i w więzieniu przy ul. 11 Listopada na warszawskiej 
Pradze tzw. „Toledo”., gdzie był poddawany torturom w celu wymuszenia 
zeznań.  

Fragment protokółu z przesłuchania 

Pytanie: Czy wykonał pan rozkaz "Niedźwiadka"? 

Odpowiedź: Na podstawie tego rozkazu "Niedźwiadka", wydałem swój rozkaz 
nr 79/24 od 26.11.1944 roku, który wysłałem wszystkim komendantom 
obwodów. W tym rozkazie pisałem, Ŝe anulowanie rozkazu o zakazie wstępu 
do wojska polskiego jest wywołane potrzebą nadania moŜliwości ukrycia się 
tym, kogo prześladuje NKWD. Następnie wzywałem Ŝołnierzy, odchodzących 
do wojska, aby pamiętali o złoŜonej przez nich przysiędze i nie dawali 
moŜliwości okłamania siebie. 

Pytanie: Krótko mówiąc, wzywał pan członków AK odchodzących na słuŜbę 
do armii polskiej prowadzić tam wrogą działalność? 

Odpowiedź: Niezupełnie. Wzywałem Ŝołnierzy tylko do pamiętaniu o 
przysiędze. 

Pytanie: Co to znaczy? 

Odpowiedź: Przyznaję, Ŝe w rzeczywistości było to wezwanie do 
pozostawania wiernym celom AK. 

Pytanie: I przeprowadzali w wojsku polskim wrogą działalność? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie: W jaki sposób? 

Odpowiedź: Wyraźnych wskazówek w tej sprawie nie dawałem. W tym 
przypadku kaŜdy członek AK, który przeszedł do wojska polskiego powinien 
był działać według własnego uznania. 

Pytanie: Czyli prowadzić wrogą działalność wobec PKWN i Związku 
Radzieckiego? 

Odpowiedź: Nie przyznaję się do tego. śadnych wskazówek o wrogiej 
działalności wobec ZSRR nie dawałem 

Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z dnia 21 lutego 
1945 roku został skazany na karę śmierci. 

Według informacji przekazanych rodzinie przez prokuraturę został stracony 5 
marca 1945.  

„Janczara” powiesił na drzewie na terenie więzienia naczelnik więzienia por. 
Kazimierz Szymonowicz, razem z niepełnosprawnym umysłowo pomocnikiem 
- prawdziwe nazwisko Szymonowicza to Kopel Klejman, więŜniowie nazywali 
go „Krwawy Kazio”. „Janczar” był wieszany kilkakrotnie, bo za pierwszym ra-
zem złamała się gałąź, współwięźniowie twierdzą, Ŝe „Janczar” został 
pochowany pod ścianą więzienia w pobliŜu naroŜnika północnego.  



 213

Tablice pamiątkowe Jego Pamięci są umocowane w kruŜganku kościoła św. 
Antoniego i na murze kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie. 

Ordery i odznaczenia 
• KrzyŜ Walecznych nr 10868 z 10 maja 1921 
• Srebrny KrzyŜ Zasługi 
• Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
• Medal Międzysojuszniczy „Médaille Interalliée” 
• Medal 10 Rocznicy Wojny Niepodległościowej. 

Zdjęcia 

Podstawowe źródło: http://www.sejm-
wielki.pl/album.php?b=sw.367452&obrazek=07835479479c6bd178abd538897369e5 

 
Trzej bracia Szymańscy: Kazimierz, Lucjan (stoi) i Tadeusz razem ze stryjem 

ks. Kan. Walerianem w Kamieńcu Podolskim ok. 1912 r. 

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/03/30/pplk-janczar-zolnierz-
wyklety%E2%80%8F/ 
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Lucjan Szymański - 1916 r. 

 

 
 

Bracia Szymańscy: od lewej Kazimierz - wojska samochodowe, Tadeusz - 
artyleria, Lucjan - kawaleria  

po wojnie z bolszewikami 1920 r. 
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Ppor. Lucjan Szymański – oficer 3 pułku strzelców konnych – 1920 r. 

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/37182/0/2 

 
Por. Lucjan Szymański z odznaką-krzyŜykiem dowborczyków ok. 1921 r. 

Oficer 3 pułku strzelców konnych 
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiP1

aOHxKnUAhVCM5oKHbGHDWMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog-n-
roll.pl%2Fen%2Fnode%2F126444&psig=AFQjCNEWEeSu7EQ85gAkTtWBshvszfqTUA&u

st=1496849117675092&cad=rjt 
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Kpt. Lucjan Szymański – 1935 r.  

w płaszcz wpięta wstęga KrzyŜa Walecznych za walki w 1919 roku 

 
Rotmistrz Lucjan Szymański – 1935 r.  

Grajewo 9 pułk strzelców konnych 
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http://kresy24.pl/lucjan-szymanski-bohater-polski-walczacej-xx-wieku/ 

 
 

 
 

Lucjan Szymański z Ŝoną Heleną - około 1940 r., Podkowa Leśna 
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Piśmiennictwo 
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucjan_Szyma%C5%84ski 
2. http://www.dws-xip.pl/PW/bio/s32.html 
3. http://kresy24.pl/lucjan-szymanski-bohater-polski-walczacej-xx-wieku/  
4. http://blog-n-roll.pl/en/node/126444  
5. http://www.blog-n-roll.pl/pl/niez%C5%82omni-70-rocznica-wykonania-wyroku-na-

janczarze-czii#.VO4VV47Aorc 
6. https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/03/30/pplk-janczar-zolnierz-

wyklety%E2%80%8F/ 
7. https://pl-pl.facebook.com/notes/polskie-formacje-wojskowe/pp%C5%82k-janczar-

%C5%BCo%C5%82nierz-niez%C5%82omny-cz3/155197624562596/ 
8. http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=50&sub=872 
http://www.polishclub.org/2011/10/21/aldona-zaorska-katownia-toledo-naczelnik-
kazimierz-szymonowicz-nazywany-krwawym-kaziem-tak-naprawde-nazy/ 
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MIEJSCA PAMIĘCI POZA WARSZAWĄ 
 

Opracował Marek Cieciura 
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Miejsca Pamięci leŜące poza granicami Warszawy dotyczą wydarzeń na 
obszarze Obwodu VII "ObroŜa" - kryptonimy: "Koleba"" (w ramach ZWZ/AK), 
"XXVII" (od 15 czerwca 1944), "VII" (od 9 sierpnia 1944), "Wrona". Była to 
jednostka terytorialna Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, obejmująca 
teren powiatu warszawskiego, działająca w konspiracji w okresie okupacji 
niemieckiej w Polsce oraz walczącego w Powstaniu Warszawskim. 

Dowódcami Obwodu byli: 
• mjr Kazimierz KrzyŜak ps. "Bronisław" (od grudnia 1940 do 

października 1944); 
• mjr Edmund Krzywda-Rzewuski ps. "Paweł" (październik 1944); 
• ppłk Roman Kłoczkowski ps. "Grosz" (październik 1944- styczeń 1945)[. 

Obwód działał od 1940 obejmując zasięgiem teren ówczesnego powiatu 
warszawskiego, okalającego ze wszystkich stron Warszawę. Przez cały czas 
konspiracji dowódcą obwodu był mjr Kazimierz KrzyŜak ps. "Bronisław", 
"Kalwin". 

Obwód był podzielony na rejony: 
• Rejon I - "Marianowo- Brzozów" - Legionowo - dowódca mjr Roman 

Kłoczkowski ps. "Grosz"; 
• Rejon II - "Celków" - Marki - dowódca mjr Henryk Okińczyc ps. "Bill"; 
• Rejon III - "Dęby" - Rembertów; 
• Rejon IV - "Fromczyn" - Otwock - dowódcy: Mieczysław Sawicki 

"Maciej", rtm. Edmund Grunwald "Jarema", por. Antoni DoroŜyński 
"Michał" i kpt. Stanisław Szulc "Kania"; 

• Rejon V - "Gątyń" - Piaseczno - dowódca kpt. Marian Bródka-Kęsicki 
ps. "Grzegorz"; 

• Rejon VI - "Helenów" - Pruszków; 
• Rejon VII - "Jelsk- Jaworzyn" - OŜarów Mazowiecki - dowódca mjr 

Edmund Grunwald ps. "Jarema"; 
• Rejon VIII - "Łęgów"- Młociny - dowódca kpt. Józef Krzyczkowski ps. 

"Szymon"; 
• Rejon IX- "Lubicz"- Warszawa. 

Wiosną 1944 w obwodzie było zorganizowanych 176 plutonów liniowych, 
specjalistycznych i słuŜb pomocniczych w liczbie ok. 10 tys. ludzi. 

Zadania na wypadek wybuchu powstania 
• Działania wojskowe uniemoŜliwiające Niemcom sprowadzenie posiłków 

dla garnizonu warszawskiego; 
• Organizacja i zabezpieczenie zaplecza powstania w postaci szpitali, 

miejsc zrzutów, zaopatrzenia stolicy w broń, organizacji obozów 
jenieckich itp. 
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Szlak bojowy podczas Powstania Warszawskiego 

• W I rejonie walki trwały przez kilka pierwszych dni sierpnia. Nie 
opanowano całego terenu i mjr "Grosz" wydał rozkaz powrotu do 
konspiracji. Część oddziałów skoncentrowano w okolicznych lasach. 
Dozbrojony batalion pod dowództwem por. Bolesława Szymkiewicza ps. 
"Znicz" przeprawił się przez Wisłę i wziął udział w walkach grupy 
"Kampinos". 

• W II rejonie walki równieŜ trwały tylko przez kilka pierwszych dni sierpnia. 
Oddziały walczyły z miejscowym garnizonem niemieckim i współdziałały z 
pancerną czołówką Armii Czerwonej na odcinku Wołomin - Struga. Po 
wycofaniu się oddziałów radzieckich kontynuowanie walki stało się 
niemoŜliwe. 

• W III rejonie oddziały bojowe stawiły się na przewidziane miejsca 
koncentracji. Wobec duŜego nasycenia terenu jednostkami niemieckimi 
nie rozwinięto planowanych akcji bojowych. Prowadzono działania 
wywiadowczo rozpoznawcze i utrzymywano kontakt z VI obwodem. 
Kilkunastoosobowa grupa Ŝołnierzy, pod dowództwem pchor. Czesława 
Nalewajko ps. "Cimurak", przepłynęła wpław Wisłę i włączyła się do walki 
w pułku "Baszta". 

• Rejon IV został, w wyniku ustabilizowania się frontu w rejonie Radości, 
podzielony na dwie części: 
° Część północna znalazła się na bezpośrednim zapleczu 

skoncentrowanych sił niemieckich; 
° Część południowa została oswobodzona przez oddziały radzieckie. 

• W części północnej plutony powstańcze nie podjęły działań zbrojnych. W 
części południowej działania skierowano na pomoc nadciągającym 
Ŝołnierzom 27. Wołyńskiej Dywizji AK. We wrześniu udzielano pomocy 
medycznej powstańcom ze zgrupowania "Kryska" , którym udało się 
przepłynąć z przyczółka czerniakowskiego na brzeg praski. 

• Rejon V obejmował lasy chojnowskie, które stały się miejscem 
koncentracji jednostek "ObroŜy", jak i oddziałów z Ochoty i Mokotowa, 
które nie wykonały zadań bojowych na własnym terenie. Dowódca obwodu 
"Ochota" ppłk Mieczysław Sokołowski ps. "Grzymała", który wraz z 
jednostkami liniowymi wycofał się do rejonu V, zdecydował o podjęciu 
natarcia na Wilanów w kierunku Sadyby, które miało na celu połączenie 
się z oddziałami walczącymi w Warszawie. Natarcie nie powiodło się. W 
Wilanowie poległ ppłk "Grzymała". Na Sadybę przebiła się jedynie 
kompania dowodzona przez ppor. Stanisława Milczyńskiego ps. "Gryf". 
Pozostałe pododdziały obwodu wycofały się w rejon lasów chojnowskich. 

• Jednostki Rejonu VI skoncentrowały się w lasach sękocińskich, ale poza 
lokalnymi walkami nie podjęły większych działań bojowych. Wojskowa 
SłuŜba Kobiet nawiązała łączność z dowództwem obwodu Śródmieście. 
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Prowadzono teŜ pomoc dla internowanych w Pruszkowie mieszkańców 
Warszawy i Ŝołnierzy powstańczych. 

• W Rejonie VII skoncentrowały się znaczne siły niemieckie. W OŜarowie 
stacjonował sztab gen. Ericha von dem Bacha. UniemoŜliwiło to 
powstańcom podjęcie działań zbrojnych. Mjr "Jarema" sformował 
kompanię, która przeszła do Puszczy Kampinoskiej i podporządkowała się 
dowództwu grupy "Kampinos". 

• Rejon VIII był terenem operacyjnym grupy "Kampinos". 

Wiosną 1944 w obwodzie było zorganizowanych 176 plutonów liniowych, 
specjalistycznych i słuŜb pomocniczych w liczbie ok. 10 tys. ludzi. 

Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Powiat_Warszawski_Armii_Krajo
wej 

Nowe Miejsca Pamięci leŜące poza granicami Warszawy są podane w 
poniŜej tabeli oraz zilustrowane na poniŜszym rysunku.  
 
Powiat Gmina Miejscowość Kogo/czego dotyczy Miejsce Pamięci Nr L.p. 

Grodziski Milanówek Milanówek Magazyn broni AK Obwodu „BaŜant” 148 1. 

Jabłonna  Jabłonna 
Mieczysław Stępnowski i Stanisław 
Felicki 

149 2. 

Legionowo Wanda Tomczyńska 150 3. 
Legionowo 

Legionowo Andrzej Paszkowski 151 4. 
Legionowski 

Nieporęt Nieporęt Bronisław Tokaj 152 5. 

Miński Sulejówek Sulejówek śołnierze AK, mieszkańcy Miłosny 153 6. 

Otwock Apolinary Akajewicz i Ryszard Barański 154 7. 
Otwock 

Otwock Komendanci IV Rejonu „Fromczyn” AK 155 8. 

Malcanów Lądowisko „Pierzyna” 156 9. 
Otwocki 

Wiązowna 
Glinianka śołnierze AK Placówki „Mewa-Kamień” 157 10. 

Góra 
Kalwaria Góra Kalwaria Mieszkańcy Góry Kalwarii zamordowani 

przez Niemców 
158 11. 

Konstancin 
Jeziorna 

Konstancin 
Jeziorna Narodowe Siły Zbrojne 159 12. 

 
Piaseczyński 
Piaseczyński 

Piaseczno Piaseczno Włodzimierz Kozakiewicz 160 13. 

Pruszków Pruszków Aresztowanie i proces 15 przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego 

161 14. 

Nadarzyn Nadarzyn Karol Łoniewski 162 15. 

Michałowice Pęcice Mauzoleum śołnierzy AK 163 16. 
Pruszkowski 

Piastów Piastów Zbigniew Gęsicki 164 17. 

Dziekanów  
Leśny 

Załoga „Boeinga” B-17 G 165 18. 
Łomianki 

Łomianki Kompania MłodzieŜowa 166 19. 

Laski Józef Krzyczkowski 167 20. 

Warszawski 
zachodni 

Izabelin 

Izabelin Jadwiga Sznajder i Zofia Raciborska 168 21. 
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Powiat Gmina Miejscowość Kogo/czego dotyczy Miejsce Pamięci Nr L.p. 

Truskaw Bitwa z oddziałem RONA 169 22. 

Sieraków   Pomnik 5 Poległych śołnierzy AK 170 23. 

OŜarów Dworek Reicherów 171 24. 
OŜarów 

OŜarów Obóz przejściowy 172 25. 

Wołomin Radzymin Obwód Radzymin 173 26. 

Ząbki Ludwik i Halina Tulińscy 174 27. Wołmiński 
Zielonka 

Zielonka Pomnik śołnierzy AK 175 28. 

 
W kaŜdym powiecie, poza jednym, znajdują się co najmniej dwa Miejsca 
Pamięci. Spośród nich po lewej stronie Wisły leŜy 14 miejsc. 
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POWIAT GRODZISKI 
148. TABLICA: MAGAZYN BRONI AK OBWODU „BAśANT” 

 

Monument upamiętniający wydarzenia  
Milanówek„Lasek Pondra” przy ul. Wojska Polskiego 

Monument odsłonięty 10 sierpnia 1999 r. 
Pierwszą tablicę, umieszczoną po wojnie, z tekstem „ocenzurowanym” przez 

władze komunistyczne, nie zaakceptowali AK-owcy. Była poświęcona 
Ŝołnierzom bliŜej niezidentyfikowanego „ruchu oporu”, według niej śmierć 

ponieśli „spaleni Ŝywcem”. 

Obwód Błonie Armii Krajowej 
Jednostka terytorialna SłuŜby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, a 
następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu Błonie, z siedzibą w 
Grodzisku Mazowieckim. Obwód naleŜał do Podokręgu Zachodniego w 
Obszarze Warszawskim AK. Kryptonimy: "Cietrzew", "Bekas", "Borsuk", 
"BaŜant". Inna nazwa Obwód Grodzisk Mazowiecki. 

Komendantami obwodu byli kolejno: 
• mjr Wacław Ptaszyński "Walery" (od grudnia 1939 - do lutego 1940); 
• mjr. dypl. w st. spocz. Franciszek Jachieć "Roman" (od lutego do 

września 1940); 
• mjr Wacław Ptaszyński "Walery" (od września 1940 - do stycznia 1941); 
• kpt./mjr Alojzy Mizera "Siwy" "Leśny" (od stycznia 1941 do 13 grudnia 

1944); 
• mjr Leopold Peszkowski "Lwowiak", "Leopold" (14 grudnia 1944 - 19 

stycznia 1945). 

Obwód składał się z ośrodków: 
• Ośrodek Milanówek "Mielizna", "Pszczoła" - komendant por. Józef 

Perzyński "Józef (od 1942 do areszt. 14 września 1944); por. Stefan 
Heller "Sokólicz";  
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o Pluton 32 - dowódca ppor./por. Stefan Heller "Sokólicz"; 
o Pluton 52 (NOW) - dowódca ppor. Ryszard Csaky "Raczyński"; 

• Ośrodek Grodzisk Mazowiecki "Gąbka", "Osa";  
• Ośrodek śyrardów "śaba", "Komar" - komendant rtm./mjr Leopold 

Peszkowski "Lwowiak", "Leopold" 
• Ośrodek Brwinów "Bąk", "Mucha" - kpt. Edward Pycz-Pyczewski 

"Kurzawa", "Edward", "Stary"  
• Ośrodek Błonie "Bagno" "Motyl"; 
• Ośrodek Mszczonów "Mokradło" "Chrabąszcz" 

Funkcjonowanie magazynu broni 

Główny magazyn broni Obwodu „BaŜant” Ośrodka „Mielizna” (istniało teŜ 
kilka podręcznych magazynów broni) znajdował się w piwnicy 
niewykończonego domu krawca kpr. Tomasza Pondra ps. „Tomek”, który był 
zarazem magazynierem. Dom ten był połoŜony w dawnej wsi Mały 
Chrzanów. 

W magazynie gromadzono w nim broń pochodzącą z róŜnych źródeł, m.in. ze 
zrzutów samolotowych przesyłanych do kraju przez Brytyjskie Ministerstwo 
Wojny i dokonywanych między Milanówkiem a Grodziskiem Mazowieckim. 
Jedno ze zrzutowisk znajdowało się na Solnicy pod Grodziskiem Maz. W 
odbieraniu zrzutów m.in. uczestniczyły dwa plutony AK z Milanówka – 32 i 52.  

Obok głównego budynku - pozornie opuszczonego - gdzie mieścił się 
magazyn, w odległości ok. 20 metrów, na posesji znajdował się mały 
parterowy domek, w którego jednej izbie zamieszkiwał Tomasz Ponder a w 
drugiej magazynier, sierŜant Armii Krajowej „Gładzisz" Rybiński zwany 
popularnie w kręgach organizacji „Betką". Przez izbę tego ostatniego 
przewijały się, zwłaszcza w okresach bezpośrednio po zrzutach, duŜe ilości 
konspiratorów, przysyłanych ze swych ośrodków do Milanówka po odbiór 
broni, amunicji i innych „trefnych" materiałów. 

Dobrze ustawione zasady konspiracji, pozwoliły ukryć ten ruch przed oczami 
sąsiadów i nic nie wskazywało, Ŝe magazyn zostanie kiedykolwiek ujawniony. 

Dla ułatwienia rozdziału materiałów zrzutowych pomiędzy poszczególne 
komórki organizacyjne AK okręgu podwarszawskiego, zorganizowano w 
Milanówku przy ul. Mały Chrzanów magazyn przejściowy. Zlokalizowano go 
w piwnicy na posesji naleŜącej do członka AK - krawca Tomasza Pondra. 
Budynek z zewnątrz niczym nie zdradzał swej właściwej roli, magazyn był 
świetnie zamaskowany i istniało wysokie prawdopodobieństwo, Ŝe nie ujawni 
go nawet przypadkowa rewizja okupanta. 

W magazynie segregowano zrzuty i przygotowywano ich ekspedycję do 
oddziałów. Magazyn był świetnie zamaskowany. Niemcy nie wpadli na jego 
trop nawet po śledztwie przeprowadzonym po zbrojnym starciu z okupantem 
w pobliŜu dworca kolejowego w Milanówku, w dniu 29 lipca 1944 r., w którym 
zginął dowódca ośrodka „Mielizna” kpt. „Bohdan” Zygmunt Dąbrowski i szef 
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oddziałów dywersyjnych por. „Oskar” Zbigniew Kowalski podczas próby 
odbicia aresztowanego przypadkowo w czasie łapanki na dworcu dowódcy 
Obwodu „BaŜant” AK, mjr. Alojzego Mizery ps. „Siwy”.  

„Betka" wykonując swoje obowiązki magazyniera korzystał często z usług 
łącznika, którym był jego kuzyn, kilkunastoletni młodzieniec o mało 
zrównowaŜonych cechach charakteru. JuŜ po wybuchu powstania w 
Warszawie „Betka" wysłał swego kuzyna - łącznika do Piotrkowa. W podróŜy 
tej, 9 sierpnia 1944 r., młodzieniec został aresztowany przez Niemców. Nie 
wiadomo czy odnaleziono przy nim jakieś kompromitujące materiały czy teŜ z 
innych przyczyn, faktem jest jednak, Ŝe po aresztowaniu został poddany 
śledztwu, którego nie wytrzymał składając drobiazgowe zeznania na temat 
magazynu broni, w którym magazynierem był jego wuj. 

Reakcja okupanta była natychmiastowa, Ŝandarmeria i gestapo przystąpiły do 
akcji. Do Milanówka skierowano silny oddział wyposaŜony miedzy innymi w... 
działo. Otoczył on w nocy z 9 na 10 sierpnia posesję przy ul. Mały Chrzanów. 
Drogę wskazywał aresztowany łącznik. 

Opanowanie magazynu broni 

Nad ranem w nocy z 9 na 10 sierpnia 1944 r. oddziały Ŝandarmerii i Gestapo 
otoczyły teren magazynu, w domu Tomasza Pondra znajdowało się 5 
Ŝołnierzy AK:  
• sierŜant Dionizy Rybiński  
• sierŜant Józef Sikorski ps. „Józef”  lat 44 
• plut. pchor. Jan Garstecki ps. „Robotnik” lat 23 
• kpr. pchor. Bogusław Kołodziejski ps. „RŜewski” lat 22 
• kpr. Tomasz Ponder „Tomek”  lat 32  

Niemcy zaskoczyli śpiącą obsługę magazynu, która do późnych godzin 
wieczornych wykonywała prace magazynowe. Obsługa magazynu zgodnie ze 
stosowanąprzez wiele miesięcy zasadzie nadawania magazynowi „niewinnej" 
postaci spokojnego cywilnego domu nie miała przy sobie broni. 

Przed wtargnięciem na teren posesji Niemcy aresztowali zamieszkałego w 
pobliŜu 81-letniego pułkownika w stanie spoczynku, dr Franciszka 
Grodeckiego, co do którego uzyskali od „sypiącego" łącznika informacje, iŜ 
jest równieŜ zaangaŜowany w robocie konspiracyjnej i zna „Betkę" oraz jego 
funkcję. 

Na doktora Grodeckiego Niemcy krzyczeli, parę razy go uderzyli. śądali od 
niego, aby wydał załodze rozkaz poddania się. Niemcy spodziewali się walki. 
W pewnym momencie Niemcy popchnęli płk. Grodeckiego w kierunku małego 
domku i w tym momencie on krzyknął co sił w gardle, aby się bronili. Na to 
Niemcy zareagowali strzałem w plecy, zabijając doktora.  

Niemcy spędzili z lewej strony ludność z Chrzanowa, postawili naprzeciwko 
stojących karabin maszynowy. Krzyczeli, Ŝe jeśli załoga magazynu będzie się 
bronić, to rozstrzelają całą zgromadzoną ludność. Tymczasem od strony 
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zgromadzonej ludności dochodziły krzyki i płacz. Wtedy niespodziewanie 
otworzyły się drzwi małego domku i wyszło pięciu męŜczyzn. 

W tym momencie, kiedy Niemcy zaczęli się znęcać nad pięcioma 
męŜczyznami, gromadka okolicznych mieszkańców rzuciła się do ucieczki. 
Niemcom udało się zatrzymać tylko cztery osoby. 

Po zajęciu magazynu Niemcy wynosili i ładowali na samochody były „Piaty", 
karabiny, pistolety, granaty, materiał wybuchowy i zapalniki, mundury, koce, 
buty oraz liczne wydawnictwa. Tylko zasobniki zrzutowe (containers) nie 
interesowały Ŝandarmów i zostały pozostawione w piwnicy. 

Dionizego Rybińskiego, który był jednym z organizatotów Narodowej 
Organizacji Wojskowej w Milanówku, odłączono, a następnie przewieziono do 
więzienia w Radogoszczy, gdzie został zamordowany.  

Pozostałych skrępowano drutem, a następnie zabito strzałem w głowę. Ciała 
wrzucono do domku. Magazyn opróŜniono, oblano benzyną, podpalono i 
wysadzono 

Niemcy wysadzając budynek magazynu i podpalając domek mieszkalny 
zamierzali prawdopodobnie zatrzeć ślady popełnionej zbrodni. Nie udało im 
się to. Gdy wkrótce po odjeździe ekspedycji gestapowsko-Ŝandarmskiej na 
miejsce przybyli tłumnie mieszkańcy Milanówka i koledzy poległych, ujrzeli 
popalone trupy. Jeszcze tego samego dnia urządzono pogrzeb poległym. 

Od tego czasu ta zalesiona posesja nazywana jest przez mieszkańców 
Milanówka Laskiem Pondra i honorowana jako miejsce pamięci narodowej. 

Zdjęcia i filmy 

Pierwsze 3 zdjęcia pochodzą z http://www.tmm.net.pl/print,news_pref,55.html 

 
Ppłk, dr med. Franciszek Grodecki 
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SierŜant Dionizy Rybiński ps. „Betka”, „Gładzisz” 

 
Plut. pchor. Jan Garstecki ps. „Robotnik” 

Kolejne 3 zdjęcia pochodzą z publikacji 
http://www.tmm.net.pl/print,article,61,.html Tragiczny finał arsenału w 
Milanówku, której autorem jest http://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/ryszard-
witkowski-romuald-orlinski,26.html Ryszard Witkowski ps. "Orliński", który był 
członkiem załogi pełniącej rotacyjnie dyŜury w magazynie broni. Tylko 
przypadek sprawił, Ŝe tego dnia dyŜur nie przypadł na niego. 
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Fragment wysadzonego magazynu broni AK 

 
Widok rumowiska wysadzonego magazynu broni AK 

 
W ruinach spalonego domku mieszkalnego spalone zwłoki jednego z 

Ŝołnierzy załogi magazynu 
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Mogiła zbiorowa pięciu tragicznie zmarłych Ŝołnierzy: Jana Garsteckiego ps. 
„Robotnik”, dr Franciszka Grodeckiego, Bogusława Kołodziejskiego ps. 

„RŜewski”, Tomasza Pondra ps. „Tomek” oraz Józefa Sikorskiego ps. „Józef”. 

Cmentarz parafialny w Milanówku (XII-1.b/3) 

http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=179102 
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Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Milanówku – 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=uzM08Cylrg4&t=201s 
 

 
70-ta Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego w Milanówku – 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=UIEuZVjjx4Y 
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Piśmiennictwo 
Tadeusz Sowiński: Jedwabna konspiracja. Ośrodek Milanówek „Mielizna” w 
strukturach Obwodu Błonie „BaŜant” Armii Krajowej. Warszawa: Burchard 
Edition, 1998. 
http://www.tmm.net.pl/print,news_pref,55.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
http://wspolnypowiat.pl/publicystyka/historia-1939-1945/id/50 
http://www.tmm.net.pl/print,article,67,.html 
http://www.milanowekswjadwiga.pl/print,news,366.html 
http://www.milanowek.pl/aktualnosci.id_1416 
http://bip.milanowek.pl/aktualnosci.id_2008.back_90 !!!!!! 
https://www.google.pl/search?q=magazyn+broni+ba%C5%BCant+milan%C3
%B3wek&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjGyYyjocTUA
hUGYpoKHdp7B4w4ChCwBAgh&biw=1920&bih=1051 zdjęcia 
http://www.milanowek.pl/93,35 MP w Milanówku  
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POWIAT LEGIONOWSKI 
149. SKWER: MIECZYSŁAW STĘPNOWSKI I STANISŁAW FELICKI 

 
Pomnik poległych w latach 1939 -1945 

Skwer Mieczysława Stępnowskiego „Alfy” i Stanisława Felickiego „Skiby” 
w Jabłonnie 

Okoliczności i przebieg wydarzeń 

W czasie okupacji w okolicach Izabelina koło Nieporętu zorganizowano 
miejsce zrzutu broni. W czerwcu 1943 r. na tym zrzutowisku tymczasowo 
zmagazynowano broń dla pułku Armii Krajowej "Marianowo-Brzozów".  

Kompania 2 I batalionu, której dowódcą był ppor. rez. Zenon Janikowski 
"Ryś" otrzymała zadanie przetransportowania paru ton broni i amunicji do 
magazynów pułku, a takŜe do I i II batalionu.  

Broń i amunicję załadowano na furmankę. Nad ranem 17 czerwca 1943 r., 
gdy wyjeŜdŜano na szosę natknięto się na oddział ekspedycji karnej 
nieprzyjaciela na trzech samochodach cięŜarowych, którymi jechali Ŝołnierze 
Wermachtu z jednostek azjatyckich, stacjonujący w Legionowie.  

Osłaniający transport podchorąŜowie Stanisław Felicki „Skiba” i Mieczysław 
Stępnowski „Alfa” zaczęli się ostrzeliwać, wiedząc doskonale, Ŝe są skazani 
na śmierć. Polegli w walce, ale zdołali uratować kolegów, którzy odjechali 
bezpiecznie z transportem broni.  

Represje po akcji objęły dwóch innych podchorąŜych, Jerzego Dąbrowskiego 
„Lato” i Stefana Majewskiego „Wartę”. Obaj zostali rozstrzelani w Legionowie, 
w lipcu 1943 r.  
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Stanisław Felicki „Skiba” i Mieczysław Stępnowski „Alfa” 

Kpr. pchor. Mieczysław Stępnowski ps. „Alfa” i kpr. pchor. Stanisław Felicki 
ps. „Skiba” zginęli w kilka dni po ukończeniu konspiracyjnego kursu Szkoły 
PodchorąŜych.  

Dowództwo Armii Krajowej w uznaniu zasług awansowało ich pośmiertnie na 
stopnie oficerskie i odznaczyło KrzyŜami Srebrnymi Orderu Virtuti Militari. 

Upamietnienie akcji 

Pamięć bohaterskiej akcji była czczona jeszcze w czasie wojny. JuŜ w 
pierwszym roku stanął tam brzozowy krzyŜ, przed którym 17 czerwca 1944 r. 
przedefilowali koledzy poległych bohaterów z podchorąŜówki. KrzyŜ 
niszczony w czasach stalinowskich został zastąpiony, z inicjatywy por. 
Edwarda Dietricha „Ralfa”, bardziej trwałym pomnikiem (kamień i krzyŜ) w 
roku 1956.  

Zdjęcia 

 
Pamiątkowy kamień w miejscu śmierci "Alfy" i "Skiby" podchorąŜych 1 Rejonu 

VII Obwodu "ObroŜa". Na kamieniu wykuty znak Polski Walczącej i napis: 
"W tym miejscu 17 VI 1943 polegli bohaterską śmiercią w walce z 

hitlerowcami osłaniając transport broni podchorąŜowie A.K. Alfa - Stępnowski 
Mieczysław lat 25 Skiba - Felicki Stanisław lat 21 kawalerowie KrzyŜa Virtuti 

Militari. Towarzysze broni". 
Stanisławów – gmina Nieporet, przy szosie Legionowo - Struga. 
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Nekrolog Mieczysław Stępnowski, Stanisław Felicki 

 

Grób Mieczysława Stępnowskiego i Stanisława Felickiego na cmentarzu  
w Jabłonnie 

http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1945/mazowieckie/jablonna 
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Obelisk upamietniajacy Jerzego Dabrowskiego ps. „Lato” i Stefana 
Majewskiego ps. „Warta”, Legionowo Plac Kosciuszki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Legionowo_-
_Obelisk_upamietniajacy_Jerzego_Dabrowskiego_ps_Lato_i_Stefana_Maje

wskiego_ps_Warta_na_Placu_Kosciuszki.jpg 

 
Pomnik Armii Krajowej (Jabłonna, skwer AK przy budynku Urzędu Gminy)  

Pomnik upamiętniający walkę Ŝołnierzy AK VII-Obwodu, I Rejonu, II 
Batalionu, VII-Kompanii AK „ObroŜa” na terenie Jabłonny i Legionowa. Obiekt 

wzniesiony w 1991 r., a w 1999 r. doposaŜony w stylizowany krzyŜ Virtuti 
Militari usytuowany na kracie ze stalowych prętów, zaś bryła pomnika 

[przebudowana w formie barykady powstańczej. Ufundowany przez koło 
Światowego Związku śołnierzy AK w Jabłonnie i Urząd Gminy Jabłonna. 

http://www.jablonna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=521&lang= 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/771.html 
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Uroczystości pod pomnikiem poległych w latach 1939 -1945 

 

Uroczystości pod pomnikiem poległych w latach 1939 -1945 

Piśmiennictwo 
http://detektorysci.pl/zdjecia-z-mazowsza/mogily-zapomniane-i-nie-
zapomniane/ 
http://oc.achjoj.info/baza/op/0/9/43.html 
http://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=2373 
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150. TABLICA: WANDA TOMCZYŃSKA  

 
Tablica pamięci por. AK Wandy Tomczyńskiej ps. "Ala"  

ul.Jagiellońska 30 Legionowo 

Odsłonięto w drugą rocznicę śmierci 17 września 2000 roku. 

Napis na tablicy: 

Na tej posesji w domu rodziny Tomczyńskich w latach okupacji 1939-1944 
mieściła się kancelaria sztabu 1 Rejonu Brzozów VII Obwodu ObroŜa Okręgu 
Warszawskiego Armii Krajowej. Jej szefem była por. AK Wanda Tomczyńska 
ps. ŤAlať 1910-1998 kurierka, komendantka WSK, uczestniczka walk 
powstańczych, więzień gestapo, nauczycielka tajnego nauczania, honorowa 
obywatelka miasta Legionowa. W hołdzie kombatanci Armii Krajowej, 
Szarych Szeregów, uczniowie, społeczeństwo Legionowa. 

Okres przed II Wojna Światową 

Urodziła się 25 marca 1910 roku w Warszawie. 

Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończyła Wydział Filologii Polskiej 
na Uniwersytecie Warszawskim im. J. Piłsudskiego, uzyskując dyplom 
nauczycielski. Pracę pedagogiczną i dydaktyczną rozpoczęła w roku 
szkolnym 1938/39 jako nauczycielka języka polskiego w znanym 
warszawskim Liceum im. Narcyzy śmichowskiej. 
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Okres II Wojny Światowej 

W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1942 organizowała i prowadziła 
komplety tajnego nauczania w Legionowie. NiezaleŜnie od tego, w oficjalnie 
istniejącej szkole handlowej organizowała nauczanie uzupełniające według 
programu przewidzianego dla gimnazjów i liceów ogólnokształcących 
zdelegalizowanych przez okupanta. Prowadziła tam lekcje języka polskiego i 
historii. 

Jednocześnie niemal od pierwszych tygodni okupacji niemieckiej, bo juŜ 
jesienią 1939 roku, podjęła pani Wanda działalność konspiracyjną w 
szeregach ZWZ-AK w Legionowie, wprowadzona tam przez porucznika 
Mieczysława Smereka "Czcibora". Przyjęła pseudonim "Ala". Kolportowała 
biuletyny z nasłuchu radiowego.  

W styczniu 1940 roku emisariusz z Warszawy kapitan Tadeusz Perdzyński 
"Tarnawa" powierzył pani Wandzie funkcję łączniczki między powstałym 
sztabem I Rejonu ZWZ/AK w Legionowie a sztabem VII Obwodu "ObroŜa". 
Następnie prowadziła kancelarię sztabu I Rejonu, którego kolejnymi 
dowódcami byli: kpt. dr med. Franciszek Amałowicz "Tatar" i mjr (ppłk AK) 
Roman Kłoczkowski "Grosz". Jednocześnie spełniała rolę skrzynki sztabowej 
"S", wykonując pracę kurierki sztabu i pełniąc funkcję komendantki 
Wojskowej SłuŜby Kobiet w I batalionie I Rejonu AK. 

W godzinie "W" współdziałała z oddziałami pierwszej linii, nie zaprzestając 
pełnienia swych funkcji po ustaniu walk.  

W październiku 1944 roku została aresztowana przez gestapo i uwięziona w 
fortach Kazunia. Była przesłuchiwana w twierdzy Modlin, skąd udało się jej 
zbiec. Po miesiącu, w listopadzie 1944 roku, nawiązała kontakt z 
przebywającym ówcześnie w Pruszkowie ppłk. "Groszem" i prowadziła tam 
kancelarię sztabu nowo utworzonego Obwodu "Wrona". 

Okres po II Wojnie Światowej 

W lutym 1945 roku Wanda Tomczyńska wróciła do Legionowa. Podjęła pracę 
polonistki w szkołach warszawskich: w Liceum im. Adama Mickiewicza, 
następnie w Liceum im. płk. Lisa-Kuli, gdzie jednym z jej uczniów był Jan 
Olszewski, przedwojenny mieszkaniec Legionowa i późniejszy premier Rządu 
RP.  

W 1949 roku Komenda Główna AK w Londynie mianowała ją na stopień 
porucznika Armii Krajowej. 

Wiele pracowała społecznie na rzecz swojego miasta Legionowa. W 1967 
roku przeszła na emeryturę ze względu na stan zdrowia. 

Opublikowała szereg artykułów o Wojskowej SłuŜbie Kobiet w Legionowie, o 
tajnym Gimnazjum i Liceum, jego nauczycielach i uczniach. Do ostatnich 
chwil swego Ŝycia utrzymywała kontakt ze środowiskiem kombatanckim AK i 
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swoimi uczniami.Tak wspominał ją Ireneusz Kryszkiewicz, maturzysta 
rocznika 1954: 

"Porucznik AK Wanda Tomczyńska "Ala", szef Kancelarii Sztabu I Rejonu, 
komendantka Wojskowej SłuŜby Kobiet 1. Batalionu, więzień gestapo - przez 
swoich uczniów z warszawskich liceów nazywana "Telimeną". Swoje sukcesy 
zawodowe jako nauczyciela języka polskiego tłumaczyła w ten sposób: 
"MoŜe dlatego, Ŝe kochałam wielką polską literaturę i Ŝe kocham uczyć, i 
sama cieszyłam się na te lekcje". Cieszyła się, Ŝe jej dawni uczniowie 
odwiedzali ją i mówiła, Ŝe nie ma dla nauczyciela większej radości, niŜ gdy 
Ŝyje w pamięci swoich uczniów. Była pedagogiem wzbudzającym szacunek, 
respekt, dającym swoją postawą świadectwo przyjętym zasadom, co nie było 
łatwe w tamtych czasach. Odznaczała się poczuciem humoru, co bardzo miło 
wspominają jej uczniowie. Gdy przyszła choroba, spokojnie i bez skargi 
znosiła jej udrękę do końca. JuŜ w szpitalu, na kilka dni przed śmiercią, 
powiedziała: W Ŝyciu zawsze trzeba robić to, co człowiek uwaŜa za słuszne, 
stanowczo stać przy swoich przekonaniach, kiedy trzeba - milczeć, ale kiedy 
trzeba - mówić, bez względu na konsekwencje. Tak postępowałam i wiem, Ŝe 
słusznie." 

W 1995 roku za całokształt zasług dla miasta Wanda Tomczyńska otrzymała 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legionowa. 

Za zasługi na polu oświaty, jak równieŜ za ofiarną pracę w konspiracji, 
Wanda Tomczyńska została nagrodzona licznymi odznaczeniami cywilnymi i 
wojskowymi, między innymi KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i dwukrotnie KrzyŜem Walecznych. 

Wanda Tomczyńska zmarła 17.09.1998 roku. Spoczywa na cmentarzu 
legionowskim: sekt. D, kw. V, rz. 6, gr. 2. 

Zdjęcia 

 
Wanda Tomczyńska 
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Uroczystość pod tablicą poświęconą por. Wandzie Tomczyńskiej 17 września 

20116 r. 

Zorganizowana przez Fundację na rzecz Dzieci i MłodzieŜy im. Wandy 
Tomczyńskiej. 

Działania 1 Rejonu  Brzozów podczas Powstania Warszawskiego 

komendant mjr/ppłk sł. st.  Roman Kłoczkowski "Grosz" 
BATALION I- por. rez. Bolesław Szymkiewicz "Znicz" 
 kompania 1- st. sierŜ. sł. st. Ludwik Majchrzak "Komar" 
kompania 2- ppor. rez. Zenon Janikowski "Ryś" 
 kompania 3- ppor. rez. Stefan Krasiński "Kacper" 
 kompania 4- ppor. rez. Teofil Kowalewski "Zygmunt" 
BATALION II- por. sł. st. Dymitr Ślizień "Dębien" ("Silwa") 
 kompania5 - por. Jan Sawicki "Józef" 
 kompania 6- ppor. rez. sap. Jan Raczkowski "Motor" 
 kompania 7- por. rez. kaw. Jan Janota-Brzozowski "Jota" 
BATALION III- por. rez. Bronisław Tokaj "Bogdan" 

 kompania 8- ppor. rez. Władysław Danielewicz "Oko" 
 kompania 9- ppor. rez. Eugeniusz SłuŜewski "War" 
 kompania 10- ppor. Stanisław Krupiński "Dabóg" 
Głównym zadaniem było zamknięcie linii kolejowej i dróg dojazdowych do 
Warszawy; opanowanie ognisk walki Jabłonna, Legionowo i Zegrze; 
izolowanie Beniaminowa, opanowanie przepraw na rzekach (ZH 7 s. 55, ZH 
2/3 s. 11). 
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Walki w I rejonie trwały przez kilka pierwszych dni sierpnia.  

1 sierpnia o godz. 18:00 w  Chotomowie został wykolejony jadący od Modlina 
pociąg wojskowy: techniczno-sanitarny. Pluton 708 zaatakował załogę 
niemieckiego pociągu zadając nieprzyjacielowi straty w poległych i rannych. 
Pluton 709 (3 kompanii) obsadził 6 dołów przeciwczołgowych przy szosie 
Jabłonna- Zegrze na wysokości Bukowca. Nad ranem udało się zaatakować 
kolumnę czołgów i zniszczyć 3 jednostki       Kompania 9 (III Batalionu) 
opanowała koszary w Beniaminowie i obóz jeńców radzieckich (ZH 2/3 s. 67-
70).      Kompania 10 zdołała zniszczyć część zbiorników benzyny w Zegrzu 
ponosząc znaczne straty (ZH 7 s. 59). 

2 sierpnia pod naporem nieprzyjaciela oddziały I i II Batalionu tymczasowo 
wycofały się do lasu na Bukowcu. Wieczorem oddziały te wychodziły z lasu 
i ponownie opanowywały szosę, nękając przejeŜdŜające nią pojazdy bojowe. 

3 sierpnia nieprzyjaciel postanowił przywrócić ruch kolejowy w  
Chotomowie, przerwany w godzinie W. Skierowany został pociąg pancerny 
i pociąg techniczny. Pod osłonę dwóch kompanii podjęto naprawy torów. 
Plutony 708 i 709 (3 kompanii) podjęły walkę z osłoną. Dowództwo Batalionu 
skierowało od strony Legionowo-Przystanku wsparcie plutonem 705 (z 2 
kompanii). Po południu nieprzyjaciel wycofał się. O godz. 18 pociąg pancerny 
powrócił na miejsce walki, Ŝeby zabrać swych poległych i rannych.  

4 sierpnia zapadła decyzja o przeorganizowaniu oddziałów - zwolniono 
Ŝołnierzy nieuzbrojonych, mjr "Grosz" wydał rozkaz powrotu do konspiracji. 
Część oddziałów skoncentrowano w okolicznych lasach. Dozbrojony batalion 
pod dowództwem por. Bolesława Szymkiewicza ps. "Znicz" przeprawił się 
przez Wisłę i wziął udział w walkach grupy "Kampinos". 

W I Rejonie w czasie działań dywersyjnych poległo 9 Ŝołnierzy, a na skutek 
terroru okupanta 20. Po powstaniu liczba poległych zwiększyła się o 60 
Ŝołnierzy: w Warszawie - 8, w  Kampinosie - 29, a w oddziałach 
powstańczych w I Rejonie - 22. 

W wyniku represji władz sowieckich 48 Ŝołnierzy i mieszkańców rejonu 
zostało zesłanych do "łagrów". 

Pismiennictwo 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/317.html 
http://www.legionowo.pl/pl/Wanda-Tomczynska 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30386,legionowo-miejsce-pamieci-
przy-ulicy-jagiellonskiej-30.html 
http://toiowo.eu/legionowo-pamiec-o-patronce-nie-gasnie/ 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legionowo#/media/File:Legionowo_-
_Wanda_Tomczynska_-_tablica_upamietniajaca.jpg 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/313.html 
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151. TABLICA: ANDRZEJ PASZKOWSKI 

 
 

Tablica upamiętniająca Andrzeja Paszkowskiego, przy rondzie w Legionowie, 
u zbiegu ulic Kościuszki, Matejki i Krasińskiego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Legionowo_-_Andrzej_Paszkowski_-
_tablica_upamietniajaca.jpg 

Andrzej Paszkowski ps. „Kord” ur. 15.08.1923, zm. 4.05.2993, Ŝołnierz Armii 
Krajowej,  był współinicjatorem powstania pomnika Polski Walczącej na 
rondzie Armii Krajowej w Legionowie oraz przewodniczącym Komisji 
Historycznej Koła nr 1 im. ppłk. Edwarda Dietricha w Legionowie Okręgu 
Warszawa-Powiat Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej. 

Okres II Wojny Światowej 

W 1942 r. ukończył Liceum Chemiczno-Ceramiczne w Warszawie. 

Od 1940 roku zaangaŜowany w działalność niepodległościową w organizacji 
"Komenda Obrońców Polski". Po akcji scaleniowej znalazł się w Armii 
Krajowej. W 1943 roku ukończył Szkołę PodchorąŜych Rezerwy Piechoty, 
zorganizowaną przez I Rejon "Marianowo -Brzozów".  

Do rodziny Andrzeja Paszkowskiego naleŜał majątek - legionowska 
Kozłówka. W domu państwa Paszkowskich odbywały się kursy tajnej 
podchorąŜówki i w którym znajdowały schronienie osoby ukrywające się 
przed Niemcami.  
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Mieścił się tutaj lokal dyspozycyjny dowództwa Rejonu „Marianowo –Brzozów” Komendy 

Głównej Armii Krajowej, a w czasie Powstania Warszawskiego składnica meldunkowa radia 
„Orbis”. 

Ze względów bezpieczeństwa Andrzej Paszkowski został przeniesiony do 7 
Rejonu "Jelsk" w VII Obwodzie "ObroŜa", gdzie pełnił funkcję zastępcy 
dowódcy Oddziału Dywersji Bojowej.  

W Powstaniu Warszawskim uczestniczył w bardzo cięŜkich walkach podczas 
natarcia na Dworzec Gdański oraz w walkach w Sowiej Woli i pod 
Jaktorowem. Następnie w grupie por. Mieczysława Smereka ps. "Czcibor" 
przeszedł w rejon Gór Świętokrzyskich.  

Od września 1944 r. w kompanii "Zemsta II". Po wyjściu z Kampinosu w 
oddziale AK "Czcibora". 

Po Powstaniu działał w Piotrkowie Trybunalskim w organizacji NIE oraz 
Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość (WiN). 

Podczas działań wojennych był ranny i kontuzjowany.  

Okres po II Wojnie Światowej 

Wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie pracował w administracji. W latach 
1946-1950 studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego, w 1957 r. uzyskał dyplom inŜyniera na Wydziale Ceramicznym 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1960-1972 prowadził 
Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Poznaniu. Autor 
licznych opracowań i publikacji naukowych. Doktor nauk technicznych, 
wykładowca AGH w Krakowie. 

Działał na rzecz byłych Ŝołnierzy Armii Krajowej oraz jej historii.. Udzielał się 
społecznie w Światowym Związku śołnierzy Armii Krajowej, pełniąc funkcję 
wiceprezesa Koła nr l w Legionowie oraz prowadząc jego sekcję historyczną. 

Andrzej Paszkowski był bardzo silnie związany z Legionowem. To dzięki 
niemu i jego rodzinie udało się uratować przed zniszczeniem najstarszy 
legionowski zabytek, willę Kozłówka, której rodzina Paszkowskich jest 
właścicielem.  

Publikował teŜ wspomnienia o wydarzeniach i osobach znaczących dla walk 
niepodległościowych w I Rejonie „Marianowo – Brzozów” oraz organizował w 
mieście konferencje popularno – naukowe poświęcone tematyce Armii 
Krajowej.  

Przyczynił się równieŜ do organizacji i fundowania miejsc pamięci na terenie I 
Rejonu, związanych z działalnością AK. 

Przez ostatnie lata swego Ŝycia pracował intensywnie nad sporządzeniem 
wykazu uczestników walk Powstania Warszawskiego w I Rejonie. Do 
ostatnich dni aktualizował dane zamieszczone w wykazie zawierającym 
blisko tysiąc nazwisk. Współtworzył między innymi Encyklopedię Powstania 
Warszawskiego 
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Opracowane ksiąŜki: 
• Zarys historii Polski Walczącej w latach 1939-1944 w Legionowie i okolicy. 

Wydarzenia i ślady pamięci. Autorzy: Edward Dietrich, Andrzej Paszkowski 
• Wykaz uczestników walk Powstania Warszawskiego I Rejonu Marianowo-

Brzozów VII Obwodu „ObroŜa” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, 
autor Andrzej Paszkowski, Legionowo, wrzesień 1997 

• „Walczyli za wolność”, autor Andrzej Paszkowski ps. „Kord”, „Dzik”, wyd. 
we wrześniu 2005 r.; wykaz uczestników walk Powstania Warszawskiego I 
Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „ObroŜa”. Wydawca: Koło nr 1 
ŚZśAK w Legionowie. Patronat: Prezydent Miasta Legionowo, Wójt Gminy 
Jabłonna, Starosta Powiatu Legionowskiego. Współfinansowały Urzędy: 
Miasta Legionowo, Gminy Jabłonna oraz Starostwo Powiatowe. 

Andrzej Paszkowski otrzymał w 1999 roku tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Legionowa 

Pochowany na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim - kw. 230, rz. 1, gr. 
27/28. 

Odznaczenia 
• KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,  
• KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  
• KrzyŜ Walecznych,  
• KrzyŜ Armii Krajowej,  
• Warszawski KrzyŜ Powstańczy,  
• KrzyŜ Partyzancki,  
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość. 

Zdjęcia 

 
Andrzej Paszkowski 

http://legionowodlakazdego.blogspot.com/p/honorowi-obywatele-miasta.html 
 



 248

 
Rondo im. Andrzeja Paszkowskiego w Legionowie, u zbiegu ulic Kościuszki, 

Matejki i Krasińskiego. 
http://tustolica.pl/rondo-andrzeja-paszkowskiego-kim-byl-patron_62464 

 

 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
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Pomnik Polski Walczącej w Legionowie w Legionowie 

http://www.zorrp.org/dzialalnosc-zorrp/182-tablica-pamici-a-paszkowskiego-
w-legionowie 

 

 
Willa “Kozłówka” 
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Piśmiennictwo 

1. http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/andrzej-paszkowski,33520.html 

2. http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30285,legionowo-pomnik-polski-
walczacej-.html 

3. http://www.legio24.pl/paszkowski-bedzie-mial-rondo-w-legionowie/ 

4. http://www.miejscowa.pl/2012/10/11/rondo-im-paszkowskiego/ 

5. http://toiowo.eu/legionowo-willa-kozlowka-na-sprzedaz/ 

6. http://www.przyjaciele-legionowa.org.pl/page/46/ 

7. http://pislegionowo.pl/?p=1699 

8. Bronisława Romanowska-Mazur: Czas próby 
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152. TABLICA: BRONISŁAW TOKAJ 

 
Grób Bronisława Tokaja na cmentarzu w Nieporęcie 

http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/pamieci-powstancow/ 
 

Okres przed II Wojną Światową 

Bronisław Tokaj urodził się 7 września 1901 roku. Był synem chłopa ze wsi 
Łbiska w ówczesnym powiecie Grójeckim. Miał dziesięcioro rodzeństwa. W 
1916 roku ukończył miejscową jedno-klasówkę. Następnie rozpoczął naukę w 
Gimnazjum w Grójcu. Od 1922 roku uczył się w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim w Ursynowie. W 1924 roku ukończył je jako stypendysta. 
Podczas nauki był aktywnym działaczem harcerskim. 

Po otrzymaniu dyplomu nauczycielskiego wyjeŜdŜa do Wilna, gdzie 
podejmuje pracę jako nauczyciel w miejscowej szkole. Jednocześnie był 
działaczem społeczno-młodzieŜowym 

Prowadził: 
- piątą wileńską druŜynę harcerską im. Jana Kowietulskiego 
- oddział PCK 
- redagował pismo pt. "Dziecko Polskie" 

Jednocześnie z pracą społeczno-zawodową podjął studia. 
Początkowo ukończył roczny WyŜszy Kurs Nauczycielski, następnie liczne 
kursy doskonalące. W dalszej kolejności skończył Dwuletnie Studium Pracy 
Społeczno-Oświatowej. 

W 1934 roku rozpoczął pracę w 7-klasowej szkole podstawowej w Nieporęcie 
jako kierownik placówki. Tu równieŜ pracował społecznie. 

Działał: 
- w samorządzie gminnym; 
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- w spółdzielczości; 
- w miejscowym oddziale ZNP; 
- w harcerstwie. 

W 1937 roku brał aktywny udział w strajku nauczycielskim. 

Okres II Wojny Światowej 

W 1939 roku uczestniczył jako ochotnik w obronie Warszawy. Po kapitulacji 
wraca do Nieporętu i wkrótce ówczesny podporucznik rezerwy nawiązuje 
kontakty z osobami, które gromadziły wokół siebie przekonanych o potrzebie 
dalszej nieustającej walki z okupantem. Poza tym prowadził tajne nauczanie  

Wrzesień 1939 r. i czas okupacji zahamowały i zniszczyły dorobek 
społeczności gminnej. Działalność konspiracyjna rozpoczęła się w Nieporęcie 
wkrótce po zakończeniu kampanii wrześniowej. 

JuŜ wiosną 1940r. w oparciu o system organizacyjny Związku Walki Zbrojnej 
na terenie gminy powstaje 3 batalion wchodzący w skład pułku 
Legionowskiego o kryptonimie "Folwark Marianowo".  

Batalion był dowodzony przez ppor. Tokaja ps. Woźny III a potem Bolesław III 
i Bogdan składał się z oddziałow  obejmujących swym działaniem całą gminę. 

Okres po II Wojnie Światowej 

Po wojnie Bronisław Tokaj uzyskuje wyŜsze wykształcenie pedagogiczne i 
równolegle z pracą nauczycielską zajmuje się oświatą poza-szkolną. Pracuje 
w Kuratorium Łódzkim, organizuje liceum pedagogiczne a następnie 
gimnazjum i szkołę ćwiczeń oraz dwa internaty dla młodzieŜy w Kutnie. 
Następnie pełni funkcję dyrektora w liceum pedagogicznym w Tomaszowie 
Mazowieckim a potem w liceum ogólnokształcącym w Łodzi. W 1947 r. 
powołany zostaje do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W 1949 r. przechodzi do pracy w Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosł. 

Po 13 latach pracy z Związku, po przeprowadzonej czystce Bronisław Tokaj 
zostaje zwolniony. Rozpoczął pracę w Instytucie Organizacji i Mechanizacji 
Budownictwa jako kierownik pracowni metodyczno-programowej, skąd po 
zawale przechodzi na rentę 1 września 1967 roku. 

Po rekonwalescencji pracuje dalej, choć juŜ na pół etatu, jako nauczyciel w 
Technikum OdzieŜowym dla Pracujących. 

Zmarł 24 stycznia 1971 roku w Warszawie. Bronisław Tokaj zdając sobie 
sprawę z krytycznego stanu swego zdrowia, wyraził wolę aby pochowano Go 
obok Jego chłopców na cmentarzu w Nieporęcie. Jednak wobec 
postanowienia ze strony pani Bronisławy Tokaj, by takŜe Ona znalazła 
miejsce spoczynku w Nieporęcie, podjęto decyzję o wspólnej mogile. 

Wrócił więc Bronislaw Tokaj do swego Nieporętu, do swoich Ŝołnierzy takŜe i 
uczniów i uczennic. W uznaniu zasług bojowych, pedagogicznych i 
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społecznych dla ukochanej Ojczyzny, został awansowany do stopnia 
kapitana. 

Imieniem Stanisława Tokaja nazwano Szkołe Podstawową w Nieporęcie.  

Batalion III   

Batalion wchodził w skład I Rejonu / pułku Legionowo - kryptonim "Brzozów" 
VII Obwodu "ObroŜa" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 
Komendant mjr/ppłk sł. st.  Roman Kłoczkowski "Grosz" 

Dowódca batalionu  : por. rez. Bronisław Tokaj "Bogdan" 

WaŜnym zadaniem batalionu była obstawa terenu leśnego, na którym 
lądowały samoloty z Londynu oraz dalszy transport do Warszawy ich 
ładunku.  

Do III batalionu naleŜały 3 kompanie z punktami dowodzenia w Nieporęcie, 
Zegrzu i Poniatowie.  

 kompania 8- ppor. rez. Władysław Danielewicz "Oko" 
  pluton 722 - kpr.  pchor. rez. Stanisław Piotrowski "Mars" 
  pluton 723 - por. Stefan Regulski "Niedźwiedź" 
  pluton 724 - ppor. rez. Jan Głuszcz "Dąb" 
  pluton 725 - ppor. NN "Prymus" 

 kompania 9- ppor. rez. Eugeniusz SłuŜewski "War" 
  pluton 726 - ppor. rez. NN "Likurg" 
  pluton 727 - sierŜ. Antoni Szyperek "śubr" 
  pluton 728 - sierŜ. rez. Stanisław Zając "Czarny" 
  pluton 729 - sierŜ. pchor. NN "Burza" 

 kompania 10- ppor. Stanisław Krupiński "Dabóg" 
  pluton 730 - plut. pchor. Stefan Stefańczyk "Czajka" 
  pluton 731 - ppor.  Bolesław Baczewski "Bolesław" 
  pluton 732 - ppor. Stanisław Janicki "Rafał" 
  pluton 733 - kpr. pchor. M. Łabcnda "Sęp" 
  plutony bezpośrednio podległe komendantowi I Rejonu: 
  pluton saperów 734 - chór. sł. st. sap. Kościelak "Zagłoba" 
  pluton łączności 735 - st.  sierŜ. Stanisław Szpunar "Robak" 

Na wiosnę 1944r. odbyły się u dowódcy pułku w Legionowie 2 odprawy na 
których podano szczegółowy plan co kaŜdy oddział ma zrobić jako 
przygotowanie do godz. „W” i w chwili jej rozpoczęcia.  

Plany przygotowane były systemem wojskowym, a więc 1-szy dzień przed 
godz. „W”, 2-gi dzień przed godz. „W”, 3-ci dzień itd. Zadaniem batalionu III 
było zajęcie waŜniejszych punktów na jego terenie, kompania z Poniatowa 
miała opanować Zegrze.  
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1 sierpnia 1944 roku kompania 9 (III Batalionu) opanowała koszary 
w Beniaminowie i obóz jeńców radzieckich, natomiast kompania 10 zdołała 
zniszczyć część zbiorników benzyny w Zegrzu ponosząc znaczne straty. 

W pierwszych dnia sierpnia utworzona została w lasach nieporęckich 
placówka. Dowódcą jej był Konstanty Radziwiłł, właściciel majątku w Zegrzu, 
wysiedlony z rodziną przez Niemców i osiadły w leśniczówce Arciechów 
niedaleko Nieporętu. Poprzednio pełnił on funkcję w sztabie batalionu.  

W nocy z 16 –go na 17–go sierpnia batalion wziął udział w koncentrycznym 
ataku na peryferie Warszawy, wykonanym przez wszystkie pułki otaczające 
stolicę. Celem tej akcji było stworzenie zamieszania i ułatwienie posiłkom z 
Kampinosu przedostanie się do miasta. Celem ataku naszego batalionu było 
Bródno.  

19-go rano, najwyraźniej na skutek donosu, Niemcy uderzyli przewaŜającymi 
siłami na placówkę leśną batalionu. W osadzie, w której była kwatera 
naszych sił, zostali tylko sztab i kilku ludzi, reszta szeregowych była na 
szczęście ukryta głębiej w lesie. Ujętych w osadzie oraz większość męŜczyzn 
z pomiędzy stałych jej mieszkańców, razem podobno kilkunastu ludzi, 
Niemcy rozstrzelali. Dowódca placówki Radziwiłł został aresztowany,  
zabrany do Zegrza i następnie rozstrzelany. 

Niemcy zamordowali teŜ tego dnia w lesie koło Nieporętu 11 męŜczyzn, w 
tym przywiezionych z Zegrza Adama i Tadeusza Grocholskich oraz 
Władysława Danielewicza. Pare dni później zostali pochowani na cmentarzu 
w Nieporęcie we wspólnej mogile. 

Uzupełnienia 

• Na cmentarzu w Nieporęcie znajduje się takŜe grób ppor. rez. Władysława 
Danielewicza ps. Oko – dowódcy 8 kompanii III batalionu.  

• W barokowym kościołe, przy którym znajduje się cmentarz,  zobaczyć 
moŜna tablicę poświęconą Ŝołnierzom III Batalionu AK z Nieporętu, którzy 
pod dowództwem Bogdana polegli na gminnych frontach II wojny 
światowej. 

• Na budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. UL. TARGOWA 73 A w 
Legionowie znajduje się tablica metalowa z wyrytym napisem 
i wizerunkiem Jerzego Siwińskiego (1906-1944). Upamiętnia zasłuŜonego 
pedagoga i dyrektora Szkoły Handlowej, kierującego tajnym nauczaniem 
w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w latach 1940-1944 
w Legionowie. 
Jerzy Siwiński od 1940 roku był Ŝołnierzem AK, a od 1942 roku zastępcą 
komendanta Kadry Obywatelskiej 1 Rejonu "ObroŜa". W czasie Powstania 
Warszawskiego został aresztowany i rozstrzelany przez Niemców. Tablicę 
odsłonięto 22 kwietnia 1995 roku. 
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• Aresztowanego por. Konstatntego Radziwiłła przewieziono go do szkoły 
do Nieporętu i tam przesłuchano. Jego ciało nosiło ślady pobicia, a na szyi 
powieszono mu tabliczkę z napisem ‘’polski ksiąŜę-polski bandyta’’.  
W dniu 14 września 1944 został zamordowany na terenie koszar w 
Zegrzu. 
W maju 1969 r. w trakcie przebudowy strzelnicy znajdującej się na terenie 
koszar Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu odkryto szkielet człowieka. 
Szkielet, wrzucony do wąskiego dołu, był skręcony, a ręce i nogi były miał 
spętane drutem kolczastym. Szkielet złoŜono do drewnianej skrzyni i 
zamknięto w magazynie uzbrojenia Oficerskiej Szkoły Łączności, po czym 
powiadomiono Polski Czerwony KrzyŜ. Komisja, która przybyła do 
jednostki, po kilku dniach zabrała szkielet. KsięŜna Maria udała się do 
zakładu i rozpoznała męŜa. Pogrzeb, w którym uczestniczyła wdowa, 
liczna rodzina i przyjaciele, odbył się w Serocku.  
KsiąŜę został pośmiertnie odznaczony KrzyŜem Walecznych, Medalem 
Wojska Polskiego i KrzyŜem Armii Krajowej, Warszawskim KrzyŜem 
Powstańczym oraz Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku”. W 
2013 roku, staraniem członków Koła nr 1 w Legionowie Światowego 
Związku śołnierzy AK I Rejonu VII Obwodu ObroŜa Minister Obrony 
Narodowej swoją decyzją awansował por. Konstantego Mikołaja Radziwiłła 
na stopień majora. 
http://zalewzegrzynski.blogspot.com/2012/07/tragiczny-sierpien-1944r-w-
wieliszewie.html 

Zdjęcia 
 

 
Portret 

 
Kolejne zdjęcia pochodzą z: http://jarmark24.pl/nasi-patroni-zolnierz-i-

nauczyciel-bronislaw-tokaj-bialo-czerwone-choinki-czesc-iii/ 
Zostały udostępnione przez dzieci Bronisła Tokaja: córki Alicję i ElŜbietę oraz 

syna Antoniego 
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Z uczniami – przed wojną 

 

 
Z Ŝoną 
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Bronisław Tokaj w środku. Jego Ŝona (druga od lewej) trzyma kwiaty.-  

zdjęcie przedwojenne z Nieporętu 
 

 
Zdjęcie z córkami, Ala ma 6 lat, a Ela – 3 lata – zdjęcie z 1942 roku 
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1953 
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1963  

 
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja 

Piśmiennictwo 
http://www.spn.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35 
http://jarmark24.pl/nasi-patroni-zolnierz-i-nauczyciel-bronislaw-tokaj-bialo-
czerwone-choinki-czesc-iii/ 
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=146&t=7200&hilit=So
%C5%82tan%2A 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/313.html 
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Radziwił 
http://www.szpzl-zegrze.waw.pl/pdf/publikacje/k33/33_2.pdf 
https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP8E5B !!!! 
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?hilit=So%C5%82tan*&p
=12902 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rj
a&uact=8&ved=0ahUKEwiFtPjQ05nVAhXkFJoKHTmhDQAQFghmMA0&url=
http%3A%2F%2Fwww.szpzl-
zegrze.waw.pl%2Fpdf%2Fpublikacje%2Fk33%2F33_2.pdf&usg=AFQjCNGfg
eH_srxZ8-Pu9XGYnJ2aKE_dhQ 
 
Inne 
http://docplayer.pl/40734689-Legionowo-marki-rejony-i-i-ii-vii-obwodu-ak-
obroza.html 
 
http://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jan-jerzy-
lebiedowski,1922.html 
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POWIAT MIŃSKI 
153. POMNIK: śOŁNIERZOM BATALIONU "ZOŚKA" 

 
Pomnik ku pamięci poległych Ŝołnierzy AK Harcerskiego Batalionu "Zośka" 

związanych z Miłosną i Sulejówkiem oraz mieszkańców Miłosny  
i Sulejówka, Skwer Powstańców Warszawy w Sulejówku 

Odsłonięty został w 1990 roku. 
Na lewej części muru wymienione są nazwiska siedmiu Ŝołnierzy, 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/25851,sulejowek-pomnik-
zolnierzom-batalionu-zoska.html 

Batalion „Zośka” 

Batalion składał przede wszystkim z członków „Szarych Szeregów”, 
konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego, dowódcą batalionu był 
Ryszard Białous „Jerzy”. 

Batalion, został utworzony pod koniec sierpnia 1943, przyjął nazwę „Zośka” 
dla upamiętnienia postaci dowódcy warszawskich Grup Szturmowych 
Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (poległego w akcji na posterunek graniczny w 
Sieczychach). 

Przez pewien czas w składzie osobowym batalionu „Zośka” podawano jako 
jego 3 kompanię, wydzieloną juŜ od 1 sierpnia 1943, jednostkę specjalną 
„Agat” („Pegaz” – Parasol) ze względu na jej podległość po linii harcerskiej 
Głównej Kwaterze Szarych Szeregów. TuŜ przed powstaniem uzupełniono 
batalion do pełnego stanu 3 kompanii (ok. 366 osób). 

Batalion w olbrzymiej większości składał się z podchorąŜych. śołnierze 
batalionu „Zośka” brali udział w akcjach dywersyjno-sabotaŜowych, m.in. 
mających na celu niszczenie kolejowego transportu Wehrmachtu 
zaopatrującego front wschodni. 
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W Powstaniu Warszawskim batalion „Zośka” walczył w Zgrupowaniu AK 
„Radosław” na Woli i Starym Mieście, skąd kompania „Rudy”, dowodzona 
przez Andrzeja Romockiego „Morro”, jako jedyna spośród załogi 
staromiejskiej przebiła się do Śródmieścia przez placówki niemieckie w 
Ogrodzie Saskim. W czasie walk na Czerniakowie i Mokotowie batalion 
„Zośka” został połączony z równie zdziesiątkowanym batalionem „Parasol”. 

Kompania „Rudy” została uznana przez dowództwo AK za najlepszą spośród 
40 tysięcznej załogi Ŝołnierzy walczących w powstaniu warszawskim, m.in. w 
brawurowym ataku zdobywając warszawski obóz koncentracyjny. Za walki w 
powstaniu warszawskim Naczelny Wódz odznaczył batalion „Zośka” KrzyŜem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (V kl.). 

śołnierze batalionu „Zośka” wymienieni na pomniku 

• sierŜ. Roman Krzemiński ps."Krępy" (ur. 1924-06-30 Miłosna, zm. 1944-
08-30) 
Przed wojną harcerz 80. DruŜyny Harcerskiej im. Jędrzeja Śniadeckiego. 
Konspiracja: Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada 
Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton 
"Felek" 
Powstanie: zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 
2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”, szlak bojowy: Wola - Stare Miasto 
Poległ w walkach w rejonie ul. Bielańskiej na Starym Mieście, podczas 
próby przebicia do Śródmieścia. 
Pochowany wraz z Barbarą Zmysłowską ps. "Beata" w kwaterach Ŝołnierzy 
i sanitariuszek batalionu "Zośka" na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 
Dwukrotnie odznaczony KrzyŜem Walecznych. 
Grób: Cmentarz Wojskowy na Powązkach: Kwatera batalionu Parasol I–3 
Wymieniony na Murze Pamięci: Kolumna: 186 Miejsce: 29 

• plut. Władysław Walecki ps."Gruby", lat 20.   
Kompania „Felek” 
Poległ 26 IX 1943 w akcji „Wilanów”  
cmentarz wilanowski na jego nową część, gdzie był juŜ przygotowany grób. 
Pochowany na Cmentarzu Wilanowski razem z kapralem "Smukłym" 
Zygmunt Wejrzanowski.  Po paru dniach na grobie pojawiła się tabliczka z 
pseudonimami "Gruby" i "Smukły".  
Po wojnie koledzy z "Zośki" przenieśli ich na kwaterę batalionu na 
Powązkach: Kwatera batalionu Parasol VI–3 
Odznaczony pośmiertnie KrzyŜem Walecznych 

• plut. Jerzy Zastawny ps."Pręgus" (ur. 1925-04-10, zm. 1944-08-18) 
Konspiracja: Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada 
Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton 
"Felek" 
Powstanie: zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 
2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”, szlak bojowy: Wola - Stare Miasto 
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Brał udział m.in. w odbiciu Gęsiówki, zdobył bunkier wrzucając trzy granaty, 
w tym jeden "gamon" przeciwczołgowy, został ranny. 
Poległ podczas bombardowania w szpitalu polowym przy ul. Miodowej 23. 
Pochowany na cmentarzu w Sulejówku Miłośnie (główna aleja, niedaleko 
grobu Nieznanych śołnierzy - po prawej stronie alei). 
Odznaczony KrzyŜem Walecznych. 
Wymieniony na Murze Pamięci: kolumna: 184 pozycja: 66 

• kpr. Zbigniew Araszkiewicz ps."Szary" (ur. 1925-10-24 Warszawa, zm. 
1944-08-23) 
Powstanie: zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" batalion "Zośka" - 1. 
kompania "Maciek" - IV pluton, szlak bojowy: Wola - Stare Miasto 
Poległ 23 sierpnia 1944 r. na ul. Freta 10 w kościele św. Jacka. 
Brat-bliźniak kaprala "Świta" - równieŜ Ŝołnierza batalionu "Zośka", 
poległego 9.08.1944 r. na Woli. 
Wymieniony na Murze Pamięci: Kolumna: 178 Miejsce: 1 
Grób: Cmentarz Wojskowy na PowąŜkach: Kwatera batalionu Parasol I–5 

• kpr. Zdzisław Araszkiewicz ps."Świt" (ur. 1925-10-24 Warszawa, zm. 
1944-08-09) 
Powstanie: zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 
1. kompania "Maciek" - IV pluton, szlak bojowy: Wola 
Poległ 9 sierpnia 1944 r. na ul. Freta 10 w kościele św. Jacka. 
Brat-bliźniak kaprala "Szarego", równieŜ Ŝołnierza batalionu "Zośka", 
poległego 23.08.1944 na Starym Mieście. 
Wymieniony na Murze Pamięci: Kolumna: 178 Miejsce: 2 
Grób: Cmentarz Wojskowy na PowąŜkach: Kwatera batalionu Parasol I–5 

• st. strz. Ryszard Flanc ps."Bartek" i st. strz. Kazimierz Szczęsny ps. 
"Kuc" 

Stanisław Sieradzki 

Stanisław Sieradzki urodził się 14 września 1921 r. w Iłowie koło Działdowa. 
W czasie wojny znalazł się w Warszawie. ZłoŜył przysięgę w „Szarych 
Szeregach” i przyjął pseudonim „Świst”. W 1943 r. po utworzeniu 
Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” został jego Ŝołnierzem. W 
Powstaniu Warszawskim przeszedł szlak bojowy od Woli przez Stare Miasto 
na Czerniaków. Dowodził sekcją karabinu maszynowego, w której skład 
wchodzili chłopcy z Miłosny. Cudem uszedł śmierci, przetrwał gehennę 
ewakuacji kanałami, z przyczółka na Czerniakowie cięŜko ranny przepłynął 
łodzią na Pragę. W wigilię BoŜego Narodzenia 1944 r. pierwszy raz dotarł do 
Miłosny, aby rodziców swego przyjaciela Jurka Zastawnego ps. „Pręgus” 
powiadomić o jego powstańczej śmierci.  

Po wojnie Stanisław Sieradzki doświadczył tragicznych losów pokolenia Armii 
Krajowej. W styczniu 1949 r. został aresztowany. Otrzymał najpierw wyrok 10 
lat więzienia, a potem karę śmierci, zamienioną w wyniku amnestii na 15 lat, 
o czym nie wiedział. W więzieniach spędził 8 lat, wyszedł w listopadzie 
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1956 r., został uniewinniony i zrehabilitowany. Przez rok przebywał w 
szpitalu, w 1958 r. podjął pracę jako księgowy, z wymuszonym losem 
opóźnieniem załoŜył rodzinę. Dochował się dwojga dzieci.  

Od początku lat sześćdziesiątych „Świst” stał się filarem środowiska byłych 
Ŝołnierzy batalionu „Zośka”. Jego odrodzoną pasją stało się harcerstwo. 

Z Sulejówkiem związał się na trwałe od 1971 r., gdy pierwsza z jednostek 
harcerskich – szczep przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Narutowicza w 
Miłośnie – postanowiła przyjąć imię Andrzeja Romockiego ps. „Morro”, 
powstańczego dowódcy „Śwista”. Po powstaniu w 1975 r. Hufca ZHP 
Sulejówek zainicjował ufundowanie przez „zośkowców” sztandaru. Hufiec 
przyjął 16 stycznia 1977 r. imię Batalionu „Zośka”. Dzięki temu kilka tysięcy 
młodych mieszkańców Sulejówka na długie lata przed odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę wychowywało się w duchu ideałów „Szarych 
Szeregów” i Armii Krajowej – w znacznym stopniu dzięki „Świstowi”, który był 
uroczym, niezrównanym gawędziarzem, uwielbianym przez harcerskie 
rzesze.  

Z potrzeby serca stał się wielkim patriotą i ambasadorem Sulejówka, 
propagującym w kraju i za granicą świetlany wizerunek naszego miasta.  

Był współtwórcą pomnika wzniesionego w 1990 r. na skwerze Powstańców 
Warszawy. Odnalazł w archiwach i zweryfikował listę chłopaków z Miłosny i 
Sulejówka, poległych w szeregach Batalionu „Zośka” i wymienionych na 
pomniku. NiezaleŜnie od pogarszającego się stanu zdrowia, zawsze włączał 
się do waŜnych miejskich inicjatyw. Był niezawodnym fundatorem sztandaru 
Miasta, a w ostatnich dniach Ŝycia zdąŜył zostać fundatorem pomnika 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Za wieloletnią słuŜbę został podwójnie 
uhonorowany tytułem „ZasłuŜony dla Miasta Sulejówek” – w 1998 r. 
indywidualnie, a w 2002 r. zbiorowo razem z całym Środowiskiem śołnierzy 
Batalionu „Zośka”. Odszedł 16 lutego 2009 r. w Warszawie, w jego 
wspaniałym pogrzebie na wojskowych Powązkach uczestniczył poczet 
sztandarowy Sulejówka.  

Odznaczenia 
• Srebrny KrzyŜ Orderu Virtuti Militari 
• KrzyŜ Walecznych (dwukrotnie) 
• KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
• KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
• Warszawski KrzyŜ Powstańczy 
• Złoty KrzyŜ za Zasługi ZHP z rozetą z mieczami 
• Order Uśmiechu[5] 

 
http://archiwum.sulejowek.pl/upload/rondo-2010.pdf 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Sieradzki 
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Zdjęcia 

 

Grób plut. Jerzego Zastawnego ps."Pręgus" 

 
Fragment pomnika 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,25851.html 
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Stanisław Sieradzki 

 

Rondo Sieradzkiego ps. Świst 
http://ulice.sulejowek.info/ul/foto/rondo_s.jpg 
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Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9EZo%C5%9Bka%E2%80%
9D 
http://blogosulejowku.blogspot.com/2017/02/pomnik-polegych-zonierzy-armii-
krajowej.html 
http://www.batalionzoska.pl/komitet/historia/ 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/roman-krzeminski,24911.html 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/akc_wilanow2.htm 
http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje40/text21p.htm 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jerzy-zastawny,51435.html 
http://blogosulejowku.blogspot.com/2017/02/jerzy-zastawny-ps-pregus-
cmentarz.html 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zdzislaw-araszkiewicz,1401.html 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zbigniew-araszkiewicz,1400.html 
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POWIAT OTWOCKI 
154. POMNIK: APOLINARY AKAJEWICZ I RYSZARD BARAŃSKI 

 

Pomnik poświęcony poległym w tym miejscu 3 kwietnia 1944 r. Ŝołnierzom 
AK pchor. Apolinaremu Akajewiczowi ps. "San" i pchor. Ryszardowi 

Barańskiemu ps. "Okrzeja", ul. Armii Krajowej Otwock 

Napis na tablicy: 

Pamięci śołnierzy Armii Krajowej pchor. Apolinarego Akajewicza ps. "San" 
pchor. Ryszarda Barańskiego ps. "Okrzeja" zastrzelonych przez hitlerowców 

3 IV 1944 r. za udział w zniszczeniu dokumentów Arbeitsamtu,  
mieszkańcy Otwocka 11 XI 2002 r. 

Poprzedzające wydarzenia 

W połowie 1942 r. rozpoczęto organizowania dwóch samodzielnych 
oddziałów dywersyjno-bojowych po obu stronach Wisły. 

W części prawobrzeŜnej (wschodniej powiatu warszawskiego) 
zorganizowanie oddziału zajął się por. Grotowski. Wykorzystał do tego celu 
Sekcje Specjalne, nad którymi sprawował opiekę oraz uczestników 
prowadzonych przez siebie kursów Szkoły PodchorąŜych i Szkoły 
Podoficerskiej obejmujących mieszkańców miejscowości: Wiązowna, 
Falenica, Midi Józefów, Otwock, Radość oraz Rembertów.  

Oddział osiągnął gotowość bojową w marcu 1943 r. Składał się wówczas z 4 
podstawowych grup, tj. „Otwock", „Falenica", „Radość" i Rembertów" oraz 
kilku sekcji na terenie Międzylesia, Anina i Wawra. 
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Najbardziej rozbudowana Grupa „Otwock”, składała się z 5 zespołow, w tym 
„Świder” — dowódca pchor. Ryszard Barański „Okrzeja" i Wiązowna — 
dowódca pchor. Apolinary Akajewicz „San". 

19 lipca 1943 r. został aresztowany został przez Niemców organizator i  
dotychczasowy dowódca oddziału por. Grotowski. W całości pozostały 
jedynie zespoły pchor. Akajewicza „Sana^ i pchor. Barańskiego „Okrzei".  

Od października 1943 r. nowym dowódcą oddziału został „cichociemny" por. 
Józef Czuma „Zygmunt". Zostały utworzone 4 grupy bojowe, w tym „Świdry-
Wiązowna" — dowódca pchor. Apolinary Akajewicz „Sana" (zastępca 
dowódcy pchor. Ryszard Barański „Okrzeja"). Pchor. Akajewicz „San" był 
jednocześnie zastępcą dowódcy całego oddziału. 

WaŜnym elementem działania grup dywersyjnych było niszczenie 
dokumentów dotyczących kontyngentów mięsnych i nabiałowych oraz akt w 
urzędach pracy. Tylko jednego dnia, 30 marca 1944 r., oddział “Skrytego” 
dokonał akcji w urzędach gmin w Michalinie, Karczewie i Wiązownie, w której 
dowodził “San”.  

Następnego dnia, 1 kwietnia 1944 r., grupa dywersyjna AK składająca się z 9 
Ŝołnierzy, pod wodzą pchor. Apolinarego Akajewicza ps. "San", 
przeprowadziła udaną akcję zniszczenia dokumentów dotyczących 
kontyngentów Ŝywnościowych w otwockim urzędzie pracy (Arbeitsamt) – 
zostały spalone wszyskie akta.  

Tego samego dnia odbyły się jeszcze akcje na Arbeitsamty w: 
• Piasecznie: Zdzisław Zajdler "śbik" plus 6;   
• Wilanowie: "Gryf" NN plus 5;   
• Młocinach: "Sylwester" NN plus 9;   
• Falenicy: Feliks Zaremba "śmudzin" plus 8;   
• Włochach: "Tworzymir" NN plus 4.  

Śmierć Apolinarego Akajewicza i Ryszarda Barańskiego 

3 kwietnia 1944 r. Akajewicz szedł wraz ze swym zastępcą Ryszardem 
Barańskim ps. “Okrzeja”, do jego rodziców w Świdrze. Zostali oni zauwaŜeni 
przez kierownika otwockiego urzędu pracy Zieglera. Ziegler natychmiast 
ściągnął stacjonujących w pobliŜu własowców. “San” i “Okrzeja” byli bez 
broni. Ziegler sam zabił „Okrzeję”. “San” próbował uciekać, lecz i on został 
przeszyty serią, gdy przeskakiwał przez drewniany płot. 

Ciała akowców zabrano do kostnicy Szpitala Miejskiego w Otwocku. 
Miejscowy oficer SS Schlicht, postanowił ogłosić, Ŝe są to ciała osób, które 
zginęły w katastrofie pociągu. W ten sposób chciał zwabić i aresztować 
rodziny partyzantów. Na szczęście “Skryty” wcześniej dowiaduje się o 
wszystkim od współpracującego z nim tłumacza pracującego dla niemieckiej 
policji.  
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Ciała “Sana” i “Okrzei” zostały wykradzione z kostnicy przez kolegów jeszcze 
zanim Niemcy zdąŜyli ustawić przy nich warty. Nocą zostały przewiezione 
furmanką przez Wiązownę do Falenicy w eskorcie od północy oddziału 
„Skrytego”.  Tutaj zostali złoŜeni do trumien i pochowali na cmentarzu przy u. 
Złotej Jesieni w grobach wykopanych obok tych poległych w 1939 roku., z 
honorami godnymi bohaterów.  

Swoje krótkie przemówienie "Skryty" miał zakończyć słowami ... śpijcie, 
koledzy, w ciemnym grobie, niech przyśni się wam wolna Polska. Smutną 
uroczystość zakończyła salwa honorowa.  

Ziegler natomiast obawiając się wyroku śmierci zdecydował się na wyjazd do 
Niemiec. Ponoć nie dotarł jednak tam. Miał zginąć, kiedy pociąg, którym 
jechał, został zaatakowany przez partyzantów. 

Do dziś zastrzeleni Ŝołnierze AK wspólnie spoczywają w wojennej kwaterze 
aleksandrowskiego cmentarza (ul. Złotej Jesieni, osiedle Aleksandrów, 
Warszawa-Wawer), zaś miejsce, w którym zginęli, upamiętnione zostało 
tablicą. 

Apolinary Akajewicz 

 

Urodził się 7 maja 1918 r. w rodzinie Weroniki i Karola Akajewiczów. Miał 
brata, któremu udało się przetrwać wojnę, by po niej zamieszkać w 
Warszawie i pełnić rolę listonosza.  
W 1939 r. ukończył Szkołę Leśną w Margoninie. Zaraz potem trafił do lasów 
wiązowskich, gdzie otrzymał posadę gajowego. Zamieszkał w niewielkiej 
osadzie Emów, w wynajętym od rodziny Grochali, nieistniejącym juŜ 
drewnianym domku, stojącym opodal mostu na rzece.  
W 1942 r. ukończył konspiracyjną Szkołę PodchorąŜych, działającą na 
terenie lasów, którymi na co dzień zajmował się zawodowo. 
Początkowo Akajewicz zajmował się wyłącznie swoim, liczącym ok. 40 osób 
oddziałem, ale po przejęciu w połowie września 1943 r. dowództwa nad 
oddziałem “Otwock” przez podporucznika Józefa Czumę “Skrytego” 
(cichociemnego), gajowy “San” został jego zastępcą. Mieli do dyspozycji ok. 
120 ludzi, choć w największych akcjach brało udział 70-80 partyzantów.  
Jedną z pierwszych spektakularnych akcji było uwolnienie 49 więźniów 
politycznych z transportu zaatakowanego 20 maja 1943 r. pod 
Celestynowem.  
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Kolejne ataki na pociągi, tym razem z niemieckimi Ŝołnierzami jadącymi na 
urlop, odział “Skrytego” i “Sana” przeprowadził w grudniu 1943 r. Najpierw 
wykoleili “Urlaubzug” w rejonie Skrudy (obecnie Halinów), a w nocy z 11 na 
12 grudnia w rejonie Starej Wsi. W wyniku obu akcji straty wśród Niemców 
grubo przekroczyły 200 osób. 
Ataki na pociągi były jednym z wielu zadań, powierzanych oddziałowi 
“Otwock”. Innym była likwidacja konfidentów. Zajmowała się tym mała, 
licząca 4-5 osób, grupa kierowana przez gajowego Akajewicza. Większość 
wyroków wykonywana była w rejonie józefowskiej “Dębinki”, która w tym 
czasie była miejscem przechowywania broni i tzw. “metą”. Po akcjach 
dywersyjnych i sabotaŜowych ukrywali się w niej partyzanci z grupy 
dowodzonej przez “Sana”, równieŜ tam po “spaleniu” schronił się na blisko 
rok gajowy Akajewicz wraz czterema swoimi Ŝołnierzami.  
Gajowego Apolinarego Akajewicza “Sana” znajomi zapamiętali jako 
człowieka rozsądnego, zrównowaŜonego i niezwykle koleŜeńskiego. Jego 
bliski kolega “Grzmot”, jeszcze dziś wspomina jak w czasie marszu na akcję 
przez las, gajowy na własnych plecach przenosił Ŝołnierzy przez pełne wody 
rowy i strumienie. Za zasługi w walce o wolną Polskę “Sana” pośmiertnie 
awansowano do stopnia podporucznika. 

Zdjęcia 

Uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci Ŝołnierzy Armii Krajowej pchor. 

Apolinarego Akajewicza ps. "San" oraz pchor. Ryszarda Barańskiego ps. "Okrzeja” 

03.04.2016, uczestnicy: uczniowie klasy mundurowe ZSEG Otwock oraz ZS 

Karczew-Strzelcy JS 1019 "Strzelec" im.śołnierzy AK IV Rejon "Fromczyn" 

https://pl-pl.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-
im-ks-Kardyna%C5%82a-Stefana-Wyszy%C5%84skiego-w-Karczewie-

158527644325228/ 
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Piśmiennictwo 
Jacek Zygmunt Sawicki, VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 
„ObroŜa”. PWN, Warszawa 1990 
http://kurierskruda.pl/index.php/poznaj-swojego-sasiada-gajowy-od-ciezkiej-
dywersji/historia-regionu akajewicz Ŝyciorys 
http://otwock-history.blog.pl/2013/07/19/prawobrzezny-oddzial-dyspozycyjny-
komendanta-zokedyw-okregu-warszawskiego/ akajewicz 
https://pl-
pl.facebook.com/Js1019Otwock/photos/a.140557482805970.1073741828.13
9696786225373/603550803173300/?type=3&hc_ref=PAGES_TIMELINE 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/25756,otwock-glaz-pamieci-a--
akajewicza-i-r--baranskiego.html 
http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2030c.html 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/25756,otwock-glaz-pamieci-a--
akajewicza-i-r--baranskiego.html 
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155. TABLICA: KOMENDANCI IV REJONU "FROMCZYN" AK 

 

Tablica poświęcona komendantom IV Rejonu "Fromczyn" AK z okresu II 
wojny światowej, ul. Kopernika 1 Otwock, teren i kościół p.w. Św. Wincentego 

a Paulo, tablica w kruchcie 
Tablica zupamiętniająca komendantów AK 4 Rejonu "Koralewo-Fromczyn" 

VII Obwodu "ObroŜa".  
Ufundowana przez Ŝołnierzy AK, poświęcona 11 listopada 1999 roku. 

http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/348.html 

IV Rejon „Fromczyn” 

Przez blisko 5 lat Rejon IV "Fromczyn", wchodzący w skład Obwodu  
VII „ObroŜa” Armii Krajowej, organizował konspiracyjne wojsko i kierował 
bieŜącą walką z niemieckim okupantem na terenie Otwocka i ówczesnych 
gmin: Karczew, Falenica, Wawer i Wiązowna.  

W okresie bezwzględnego terroru i ścigania wszystkiego, co nasuwało 
podejrzenie konspiracji, na tym podwarszawskim terenie utworzono 
i przygotowano do walki 28 plutonów liniowych, o łącznej liczbie 1534 
Ŝołnierzy (stan na 30 VI 1944 r.). SłuŜby pomocnicze liczyły ok. 600 osób, 
w tym ok. 250 członkiń Wojskowej SłuŜby Kobiet. 

Mimo niedostatków w uzbrojeniu była to juŜ licząca się siła, zdolna do działań 
w planowanym powstaniu powszechnym. 

Od wiosny 1944 r., gdy armie niemieckie poniosły klęski na wszystkich 
frontach, umacniało się w Ŝołnierskich szeregach przekonanie, Ŝe chwila 
podjęcia działań powstańczych jest bliska. Od maja trwały przygotowania. 
W plutonach i kompaniach przeprowadzano ćwiczenia bojowe, uzupełniano 
i opatrywano broń i sprzęt wojskowy, przygotowano do nowych zadań system 
łączności, wzmacniano obserwację ruchu wojsk niemieckich, prowadzono 
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zwiększony, ale nader ostroŜny, nabór Ŝołnierzy. W sferze cywilnej uściślono 
współpracę w  koniecznych ramach z przedstawicielami ugrupowań 
politycznych, uznających prawowite władze Państwa Polskiego 
oraz z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Działania te wzmagały 
nastroje bojowe w  szeregach akowskich. Coraz trudniej było utrzymać 
dyscyplinę konspiracyjną. 

Rozlokowanie oddziałów IV Rejonu: Otwock - kompania 1 i 2; Karczew - 3, 
Celestynów - 4, Falenica - 5, Międzylesie - 6, Wiązowna - 7, Wawer - Anin - 8 
oraz Zakręt - 9.  

W końcu lipca 1944 roku dowodztwo rejonu „Fromczyn” AK zarządziło stan 
pogotowia bojowego. Niespodziewane pojawienie się czołgow sowieckich 
uniemoŜliwiło przystąpienie im do akcji „Burza”.  

Podczas Powstania Warszawskiego Rejon IV został, w wyniku 
ustabilizowania się frontu w rejonie Radości, podzielony na dwie części: 

• Część północna znalazła się na bezpośrednim zapleczu 
skoncentrowanych sił niemieckich; 

• Część południowa została oswobodzona przez oddziały radzieckie. 

W części północnej plutony powstańcze nie podjęły działań zbrojnych. W 
części południowej działania skierowano na pomoc nadciągającym 
Ŝołnierzom 27. Wołyńskiej Dywizji AK.  

6 sierpnia 1944 roku oddziały Armii Krajowej w IV rejonie „Fromczyn” musiały 
się ujawnić. Harcerzy Szarych Szeregow i Ŝołnierzy AK nie ominęły represje 
sowieckiego NKWD i UB. 

We wrześniu udzielano pomocy medycznej powstańcom ze zgrupowania 
"Kryska" , którym udało się przepłynąć z przyczółka czerniakowskiego na 
brzeg praski. 

Komendanci IV Rejonu 

• por. Mieczysław Sawicki ps. "Maciej" (ur. 23 marca 1905 r. w 
Warszawie) – komendant od marca 1940 r. były naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Otwocku. ChociaŜ nie był wojskowym powierzono mu 
organizację rejonu. Gdy zaczęto bardziej zwracać uwagę na 
przygotowanie wojskowe kandydatów na funkcje dowódcze, stanowisko 
dowódcy rejonu powierzono jego dotychczasowemu zastępcy. Sawicki 
został skierowamy do szkoły podchorąŜych i po jej ukończeniu pełnił 
funkcję komendanta WSOP oraz prokuratora rejonu - „Świecy”. W opinii 
przełoŜonych był: nieprzeciętnie inteligentny, ofiarny w pracy, ambitny, o 
kierowniczych cechach charakteru, dobrze prezentujący się. odwaŜny, 
sprawiedliwy. Zmarł 1982-01-24.  

• rtm. Edmund Grunwald ps. "Jarema" (ur. 6 stycznia 1900 r., (zmarł po 
wojnie) – komendant od maja 1942 r., wcześniej zastępca komendanta i 
szef wyszkolenia. Walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca 4 
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szwadronu 1 Pułku Strzelców Konnych. Szef wyszkolenia w Rejonie IV 
Otwock. Został „spalony” na terene IV rejonu po dekonspiracji w majątku 
teścia, od sierpnia 1942 dowódca Rejonu VII OŜarów.  

• kpt. Antoni DoroŜyński ps. "Michał" – od stycznia 1943 r., pełnił funkcję 
do końca 1943 roku, wcześniej szef wyszkolenia i kwatermistrz (?) Rejonu 
oraz instruktor 2 klasy pierwszego kursu konspiracyjnej Szkoły 
PodchorąŜych Rezerwy Piechoty IV Rejonu, który odbył się od 3 maja 
1941 r. do lutego 1942 r.  Nastepnie przeniesiony z powodu zagroŜenia 
dekonspiracją do Rejonu V Piaseczno. Po przejściu oddziału V Rejonu do 
Lasów Chojnowskich zastępca dowódcy utworzonego batalionu (dowódca 
– kpt. Marian Bródka-Kęsicki) 

• kpt. Stanisław Szulc ps. "Kania" – od stycznia 1944 r., wcześniej szef 
wyszkolenia. Urodził się 8 stycznia 1903 r. w Annówce w Guberni 
Jekatcrynosław, był synem lekarza Jana Macieja Ignacego i Eugenii z 
Baranowskich. Maturę zdał w marcu 1918 r. w I Gimnazjum w Stawopolu 
(północny Kaukaz). 18 grudnia 1918 r. wstąpił do Dywizji Strzelców gen. 
Lucjana śeligowskiego i od tego dnia datuje się jego słuŜba w Wojsku 
Polskim. W roku 1921 r. został odznaczony KrzyŜem Walecznych, w 1939 
r. Srebrnym KrzyŜem Zasługi. W 1920 roku ukończył szkołę podchorąŜych 
artylerii, a cztery lata później szkołę młodszych oficerów w Toruniu. 30 
września 1926 r. uzyskał dyplom ukończenia oficerskiej szkoły topografów 
przy Wojskowym Instytucie Geograficznym w Warszawie. Wziął udział w 
wojnie 1920 r. jako porucznik 20 Pułku Artylerii Polowej. Od 1924 do 1933 
r. słuŜył w 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Grudziądzu. W latach 1933 - 1939 
pracował w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Od 1935 r. był 
kapitanem Korpusu Geografów. Po wybuchu wojny 1939 r. słuŜył w 
Oddziale Pomiarowym SłuŜby Geograficznej przy dowództwie armii 
„Lublin", a następnie jako artylerzysta wziął udział w obronie Lwowa. 
Ranny w walkach przebywał w szpitalu we Lwowie. Po podleczeniu uciekł 
ze szpitala. W końcu października przedostał się do Wilna, gdzie nawiązał 
kontakty z organizacją SZP. Od końca 1940 r. pełnił funkcję komendanta 
grupy kadrowej, złoŜonej głównie z oficerów i podoficerów 6 Pułku 
Piechoty Legionów. Od wiosny 1942 r., po przeniesieniu do Warszawy, 
działał w szeregach „ObroŜy". Dowódca batalionu I Rejonu IV „Koralewo” 
„Fromczyn”. Pod koniec sierpnia 1944 r. aresztowany przez NKWD. 
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rtm. Edmund Grunwald ps. "Jarema" 

 
kpt. Stanisław Szulc ps. "Kania" 

 
Sztandar IV Rejonu „Fromczyn” 
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Represje NKWD wobec Ŝołnierzy Armii Krajowej 

PoniŜszy tekst stanowią fragmenty:   http://otwock-history.blog.pl/historia-
otwocka-w-latach-ii-wojny-swiatowej/ 

W nocy z 28 na 29 lipca 1944 r. Niemcy opuścili Otwock. Rano 29 VII do 
miasta wkroczyli pierwsi Ŝołnierze radzieccy. 29 lipca wolny był Karczew. 

W nocy z 28 na 29 lipca zarządzono koncentrację oddziałów AK na terenie 
Falenicy, Miedzeszyna, Radości. Oprócz Ŝołnierzy z lewobrzeŜnego oddziału 
dyspozycyjnego Okręgu Warszawskiego AK wzięli w niej udział takŜe 
ochotnicy z miejscowych plutonów.  

Dzień później część ludzi została odesłana do domów, reszta pod 
dowództwem ppor. Mariana Brzezińskiego “Wilka” obsadziła wyznaczone 
punkty w Falenicy i Miedzeszynie, rozpoczynając słuŜbę porządkową i 
patrolową okolicy. Ujawniły się teŜ inne oddziały AK; m.in. ppor. Zygmunt 
Migdalski “ZZ” ze swoim oddziałem Dywersji Bojowej obsadził niektóre 
waŜniejsze obiekty w Otwocku. Jako organa władzy państwowej zaczęły tam 
pracować komórki Delegatury Rządu. 

2 sierpnia w okolicach Otwocka i Karczewa zgromadziły się znaczne siły AK. 
Oprócz oddziałów “ObroŜy” były wśród nich plutony z obwodu Garwolin i 
inne, jak np. pluton kompanii „Kunegunda”. Rozmowy spełzły na niczym. Na 
Ŝądanie przedstawicieli Armii Czerwonej oddziały AK zostały rozwiązane, a 
Ŝołnierze w większości rozeszli się do domów. 

Przez pierwsze dni Rosjanie nie podejmowali zdecydowanych antyakowskich 
działań. Prowadzili jedynie obserwację, poznając ludzi i panujące stosunki. 

Władze wojskowe wyraziły zgodę m.in. na słuŜbę porządkową na terenie 
Karczewa. Wkrótce jednak sytuacja gwałtownie się zmieniła. 

Pod Otwock zaczęli przybywać Ŝołnierze AK uciekający z terenów 
wschodnich przed aresztowaniami NKWD. Poufny rozkaz udania się w tym 
kierunku otrzymali m.in. oficerowie rozbrojonej 27 Dywizji Piechoty AK. 
Niepokojące informacje przynieśli Ŝołnierze rozbrojonej i rozbitej 
aresztowaniami 9 Podlaskiej DP AK. Wiadomość o jej losach przesłało 
depeszą do Warszawy dowództwo 30 Poleskiej DP AK, które w obawie przed 
powtórzeniem podobnego losu nakazało swoim oddziałom marsz w kierunku 
Warszawy. Miejscem zbiórki miała być wieś Siwianka na wschód od 
Otwocka. 

W tym czasie na terenie IV Rejonu Rosjanie rozpoczęli aresztowania  
zdekonspirowanych Ŝołnierzy i sympatyków AK. Jest wielce prawdopodobne, 
Ŝe NKWD dysponowało przygotowaną jeszcze przed zajęciem tego terenu 
listą AK-owców, która przez pierwszych kilka dni była przez nich uzupełniana. 
Zdarzały się przypadki, Ŝe Ŝołnierze AK byli wskazywani przez członków 
powstającej Milicji Obywatelskiej. 
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Gdy 14 sierpnia został ogłoszony rozkaz dowódcy AK gen. Tadeusza 
Komorowskiego “Bora”, nakazujący podległym oddziałom szybką pomoc 
walczącej Warszawie, Rejon IV nie był juŜ w stanie podjąć jakiegokolwiek 
działania zbrojnego. 

Rozwinięto za to pomoc oddziałom i pojedynczym Ŝołnierzom AK, którzy 
znaleźli się w tych dniach na terenie rejonu, m.in. z 27 DP AK. Pomagano w 
uzyskaniu bezpiecznych kwater, dostarczano im wiadomości, ostrzegano, 
starano się rozwiązać problem wyŜywienia. 

16 sierpnia we wsi Siwianka nastąpiła koncentracja sił 30 DP AK, którym 
udało się przedostać pod Warszawę. Dalsze posuwanie się w strefie 
przyfrontowej było juŜ jednak niemoŜliwe. Doszło do rozmów z dowództwem 
radzieckim, któremu zaproponowano utworzenie z części Ŝołnierzy oddziału 
szturmowego i uŜycie go do walk np o Pragę czy na przyczółku 
sandomierskim. Trzy dni później po przewiezieniu oddziału do miejscowości 
Dębe Wielkie został on podstępnie rozbrojony. Oficerów aresztowano i 
wywieziono do więzień i łagrów, Ŝołnierze trafili do obozu na Majdanku. Kilka 
dni później NKWD aresztowało dowódcę IV Rejonu mjr „Kanię”. 

Rosjanie zablokowali Warszawę od wschodu szczelnym kordonem, 
uniemoŜliwiając przyjście z tej strony jakiejkolwiek pomocy powstańcom. A 
sami przystąpili do realizacji głównego zadania, jakim było zdławienie 
przejawów niezaleŜnej od Moskwy działalności niepodległościowej oraz 
całkowita likwidacja Armii Krajowej. 

Piśmiennictwo 
Jacek Zygmunt Sawicki, VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 
„ObroŜa”. PWN, Warszawa 1990 
Sebastian Rakowski, Zarys dziejów IV Rejonu VII Obwodu Okręgu 
Warszawskiego Armii Krajowej, Otwock 2009 
Otwock-HiStory blog http://otwock-history.blog.pl/ 
Kronika : IV Rejon "Fromczyn" w VII Obwodzie Armii Krajowej "ObroŜa" 
Dokumentację zbierała i oprac. Genowefa Rębkowska. Sygnatura 
94(438).084 Otwock Biblioteka Publiczna w Otwocku 
http://www.sppw1944.org/pamiec/obroza_3.pdf 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/341.html 
http://otwock-history.blog.pl/2014/02/04/zwz-ak/ 
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156. TABLICA: LĄDOWISKO "PIERZYNA" 

 
 
Upamiętnienie zrzutu na lądowisko „Pierzyna” 3 kwietnia 1944 r. – Malcanów, 

gmina Wiązowna, powiat otwocki 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malcan%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_mazo
wieckie)#/media/File:PL_Wi%C4%85zowna_Malcan%C3%B3w_Zrzutowisko

_Pierzyna_memorial_cross.jpg 

Głaz pamiątkowy z krzyŜem i tablicą umieścili we wrześniu 2003 r. Ŝołnierze 
AK Na umocowanej tablicy znajduje się napis: 

Pamięci śołnierzy Armii Krajowej z VII Obwodu „ObroŜa” IV Rejon 
„Fromczyn” Placówka Wiązowna dowodzonej przez por. Mariana 
Mazowieckiego ps. „Ludomir”, którzy zorganizowali i czuwali nad 

bezpieczeństwem placu zrzutowego o kryptonimie „Pierzyna”. 

Działania w IV Rejonie AK „Fromczyn” 

W połowie 1942 roku w IV Rejonie AK „Fromczyn” powstały grupy 
dywersyjne, tzw. OS-y (Oddziały Specjalne). W Wiązownie taką grupą 
dowodził leśniczy z Emowa, podchorąŜy Apolinary Akajewicz psedonim 
„San”. 
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Oddziały Specjalne przeprowadzały akcje niszczenia dokumentów w 
siedzibach gmin, wysadzały pociągi z hitlerowcami, rozpędzały spędy bydła 
itp. Od roku 1942 zaczyna przychodzić broń zrzutowa z Anglii. Powiat bierze 
czynny udział w przejmowaniu zrzutów, co jest juŜ akcją bojową, bo 
zrzutowisko dla przyjęcia zrzutu i zrzutków osłania co najmniej jeden 
uzbrojony pluton.  

VII Obwód „ObroŜa” Armii Krajowej posiadał 5 zrzutowisk – rejon Marki, 
Legionowo, Rembertów, Otwock i Kampinos.  

Oddziały VII Obwodu „ObroŜa” AK  odebrały w okresie od 1 sierpnia 1944 
roku  pięć lotniczych zrzutów broni, ludzi i materiałów wojskowych. Były to 
akcje o duŜym znaczeniu dla działalności konspiracyjnej. 

Organizacja lądowiska „Pierzyna” 

W lasach IV Rejonie AK „Fromczyn” odbywały się ćwiczenia Ŝołnierzy AK. 
Tereny leśne i sprawna organizacja placówki były gwarantem dobrego 
wykonania zadania.  

Na terenie gminy Wiązowna, obszaru działania 4-tej kompanii, dowództwo 
AK wyznaczyło zapasowe lądowisko pod kryptonimem „Pierzyna”. Teren 
wybrano na polanie lasu między Malcanowem, Porębami, Pęclinem a 
Kąckiem, na tzw. „Piskorzu”.  

Zapasowe lądowisko potrzebne było na wypadek, gdyby samolot z Anglii, 
skierowany w inne okolice, nie mógł tam dokonać zrzutu.  

Kilka razy zapowiadane zrzuty nie doszły do skutku 

Pierwsze czuwanie, poprzedzone 1-dniowym stanem alarmowym, odbyło się 
15 września 1943 r. Trwało ono bez efektu od godz. 21.00 do 4.00 po 
północy. PóŜniej okazało się, Ŝe były skierowane były 2 samoloty, z których 
tylko 1 doleciał do Polski, ale kraŜył w odległości 20 km od placówki i nie 
odnalazł zrzutowiska i w konsekwencji powrócił do bazy z całą zawartością 6 
zasobników i 6 paczek).  Natomiast drugi, z 3 skoczkami spadochronowymi, 
został zestrzelony w drodze do Polski.  

Zrzut w w nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 roku 

Z wyprzedzeniem otrzymano przez radiostację informację, Ŝe z lotniska we 
Włoszech wystartował samolot z cichociemnymi i zasobnikami z bronią.  

Był to samolot Halifax JP-207 "P" z 
https://pl.wikipedia.org/wiki/1586_Eskadra_Specjalnego_Przeznaczenia  
Eskadry 1586 PAF z załogą:      
F/S pilot Bober Henryk     
F/S pilot Kozłowski Stanisław     
F/O nawigator Freyer Antoni     
Sgt radiotelegraf. Pawlitta Alfred     
Sgt despatcher Gojdź Stanisław     
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Sgt mech. pokł. Prymus Jan     
Sgt strzel. pokł. Wernikowski Jan     

Dowódca 4-tej kompanii porucznik Marian Mazowiecki „Ludomir” rozkazał 
Ŝołnierzom AK zabezpieczyć wszystkie drogi dojazdowe. Nastąpiła 
koncentracji plutonu z bronią w lesie koło Malcanowa. Podstawowym 
zadaniem osłony było niedopuszczenie na teren zrzutowiska osób 
niepowołanych oraz szybkie sygnalizowanie niebezpieczeństwa. Osłona 
składała się z dwóch pierścieni, bliŜszego i dalszego od zrzutowiska. Była to 
bardzo uciąŜliwa słuŜba, bowiem jej czas trwał bez zmiany około 6 godzin. 

Na lądowisku pozostawiono doświadczonych Ŝołnierzy m.in.: Tadeusza 
Zająca, Bolesława Wierszołta, Józefa Łysika, Aleksandra Konowrockiego, 
Edmunda Twardowskiego, Benedykta Iwanowskiego, Eugeniusza 
Jaczewskiego, Stefana Klocha, Józefa Cacko, Stefana Smolińskiego, 
Stanisława Kopkę, Władysława Zomberga, Henryka Klocha, Bolesława 
Boguckiego, Tadeusza Lipkę, Jana Popowskiego. W sumie w akcji brało 
udział ponad 60 osób.  

Po wymianie sygnałów świetlnych ziemi i samolotu samolot w dwóch 
kolejnych kręgach zostały zrzucone na spadochronach zasobniki z bronią i 
sprzętem wojskowym. W kolejnym trzecim kręgu wyskoczyło i wylądowało 
czterech skoczków. 

Zrzuceni skoczkowie 

Zrzuceni skoczkowie wchodzili w skład ekipy „Weller 5” i byli to: 

• kpt. lot. ZYGMUNT SAWICKI, ps. „Samulik”, „Krzemień", „DŜyn"; VM V 
kl., KW1. Ur. 10.llI1910 w śukowie, pow. siedlecki. W 1939 r. w 2. plot, 
później internowany w Rumunii i WP we Francji. W W. Brytanii w 309. 
dyonie myśl.-rozp. Przeszkolony do zadań lotnictwa w konspiracji i w 
łączności radiowej. ZaprzysięŜony 4.1III.1943. Skok 3/4.IV.1944. Przydział 
do Wydziału Lotnictwa Oddz. III KG AK jako zastępca kierownika referatu 
łączności lotniczej. W Powstaniu Warszawskim początkowo w II rzucie KG 
AK, następnie szef łączności „Grupy Północ", ranny. Od października 1944 
r. w Wydziale Lotnictwa KG AK jako kierownik referatu łączności lotniczej. 

Po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną „zaszył się” w leśnictwie w 
Rędzinach, gdzie pracował jako główny księgowy. Później prowadził sklep 
papierniczy i spoŜywczy w Wałbrzychu. Od 1946 roku pracował na roli w 
Cieszowie. Od 1948 roku pracował jako główny księgowy w spółdzielni 
produkcyjnej w Starych Bogaczowicach, był tam wtedy równieŜ 
przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej i prezesem Gminnej 
Spółdzielnii „Samopomoc Chłopska”. W latach 50. pracował równieŜ jako 
ładowacz w kopalni Thorez w Wałbrzychu. Od 1 stycznia 1959 roku był 
zastępcą dyrektora ds. technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Oczyszczania Miasta w Wałbrzychu. Przeszedł na rentę w 1973 roku. 
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W latach 1962–1970 był instruktorem obrony przeciwlotniczej, a w latach 
1973–1977 – członkiem aeroklubu. 

• Ppor. lot. JAN ADAM BIEśUŃSKI, ps, „Orzyc"; VM V kl., KW 1, 2, 3, 4. 
Ur. 17.VI.1905 w Ulatowie, pow. przasnyski. W 1939 r. w 1. p.lot, później 
internowany w Rumunii i WP we Francji. W W. Brytanii w 300. dyonie 
bomb. 14/15. IX. 1940 uczestniczył w pierwszej wyprawie polskiego 
lotnictwa bombowego, wykonanej z Wysp Brytyjskich. Przeszkolony do za-
dań lotnictwa w konspiracji oraz w radiotelegrafii i dywersji. ZaprzysięŜony 
4.111.1943.  Skok 3/4.IV.1944. Przewidywany do Wydziału Lotnictwa 
Oddz. III KG AK jako cys-pozycyjny radiotelegrafista. Po przypadkowym 
aresztowaniu wydostał się z Pawiaka i został skierowany na 
Lubelszczyznę, a stąd w lipcu 1944 r. prawdopodobnie do Obszaru AK 
Lwów (zadanie nie w pełni wyjaśnione).  

Po II wojnie światowej był prześladowany przez UB i nękany częstymi 
przesłuchaniami. Osiedlił się w gminie Bartoszyce i został kierownikiem 
szkoły podstawowej w Kiertynach Wielkich. Walnie przyczynił się do jej 
rozwoju[1]. Po nagłej śmierci w 1968 roku został pochowany na cmentarzu 
komunalnym w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej. 

• Ppor. lot. MARIAN POKLADECKI, ps. „Zoli", „Witold"; VM V kl., Sr. 
KZzM. Ur. 1.VII.1910 w Poznaniu.  

Do harcerstwa wstąpił w roku 1922, do ówczesnej 9 PDH im. Kołłątaja 
przy Szkole Powszechnej nr 3. W latach 1931-1933 odbył słuŜbę 
wojskową w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu. W 1933 otrzymał stopień 
podharcmistrza, a w 1933 został komendantem Gniazda 2 PDH.  

W 1936 został pierwszym komendantem nowo utworzonego II Hufca 
Harcerzy obejmującego wszystkie męskie druŜyny Śródki, Głównej i 
Osiedla Warszawskiego.  

W 1936 roku rozpoczął pracę w Wojsku Polskim jako pracownik cywilny 
Wojskowej Stacji Radio-Telegraficznej nr 4 w Poznaniu, a w 1937 został 
powołany do czynnej słuŜby wojskowej w lotnictwie w Warszawie 

W 1939 został mianowany komendantem Pogotowia Harcerzy w 
Warszawie, jednak nie objął tej funkcji, gdyŜ był w czynnej słuŜbie 
wojskowej. 

W 1939 r. w Oddz. II Sztabu Głównego, później internowany w Rumunii i 
WP we Francji. W W. Brytanii w 309. dyonie myśl.-rozp. Przeszkolony do 
zadań lotnictwa w konspiracji oraz w radiotelegrafii i dywersji. 
ZaprzysięŜony 4.111.1943. Skok 3/4.IV.1944. Przydział do Oddz. III 
Okręgu AK Kielce jako oficer referatu lotniczego i instruktor. Kwaterował 
zamelinowany w Oblęgorku w dworku Henryka Sienkiewicza. Tam poznał 
swą przyszłą Ŝonę – łączniczkę AK Janinę Drozdowską – pobrali się w 
grudniu 1945. 
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Po zakończeniu wojny wyjechał na Ziemie Odzyskane, gdzie pracował 
jako administrator domów wypoczynkowych w Szklarskiej Porębie.  

W 1952 roku jako „politycznie podejrzany” otrzymał zakaz mieszkania w 
strefie nadgranicznej i wyjechał do Poznania. Zamieszkał wraz z rodziną w 
bardzo skromnym mieszkaniu przy ul. Mostowej. Pracował w Poznańskim 
Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa. Do 1956 roku był nękany i 
inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa.  

Dopiero w dniu 29 III 1972 otrzymał KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari, 
przyznany jeszcze podczas II wojny światowej decyzją Naczelnego Wodza 
w Londynie. KrzyŜ przypiął mu ówczesny wiceprezes ZBOWiD-u, generał 
Jan Mazurkiewicz „Radosław”. 

Po II wojnie światowej Marian Pokładecki nie działał czynnie w ZHP, 
jednak interesował się działalnością harcerstwa, a zwłaszcza macierzystej 
„Dwójki”, bywał na jej uroczystościach jubileuszowych.  

Zmarł w Poznaniu w dniu 23 sierpnia 1993. Został pochowany wg 
ceremoniału wojskowego, z udziałem plutonu honorowego Wojska 
Polskiego, „Wiarusów” 2 PDH i harcerzy. Miejsce pochówku - cmentarz 
junikowski w Poznaniu, pole 38. 

• SierŜ. lot. STANISŁAW BIEDRZYCKI, ps „Opera", „Karol", „Wrona"; VM 
V kl. (st sierŜ.). Ur. 18.iX.1915 w Gzdowie, pow. skierniewicki. W 1939 r. w 
Oddz. II Sztabu Głównego, później internowany w Rumuni i WP w Francji. 
W W. Brytanii w 309. dyonie myśl.-rozp. Przeszkolony do zadań lotnictwa 
w konspiracji oraz w radiotelegrafii i dywersji. ZaprzysięŜony 4.III.1943. 
Skok 3/4.IV.1944. Przydział do Wydziału Lotnictwa Oddz. III KG AK jako 
dyspozycyjny radiotelegrafista. W Powstaniu Warszawskim początkowo 
radiotelegrafista w obsłudze radiostacji „Grupy Północ", a we wrześniu 
radiostacji Wydziału Lotnictwa - m.p. na ul. Wilczej. 14.IX.1944 cięŜko 
raniony odłamkiem. Zmarł trzy dni później w szpitalu przy ul. Lwowskiej 13 
w wyniku zakaŜenia. 

Okazało się, Ŝe dowódca ekipy skoczków kpt. Zygmunt Sawiski okazał się 
znajomym dowódcy placówki por. Marian Mazowiecki. 

Skoczkowie przylecieli z kwotą 498 tysięcy dolarów. 

Po powitaniu, zaproszono skoczków do państwa Kosów na Płachtę. Do dziś 
zachowała się pamiątkowa fotografia z tej kolacji. Rano odtransportowano ich 
do Warszawy.  

Zrzucona broń i sprzęt wojskowy  

Zostało zrzuconych: 

• 1 zasobnik typu GR: 114 granatów ręcznych, 50 zapalników do granatów 
przeciwpancernych. 60 min przeciwko oponom samochodowym, 3 
rewolweryy, 150 szt. amunicji i 6 rakiet;  
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• 2 zasobniki typu SM, w kaŜdym: 10 schmeisserów z 40 zapasowymi 
magazynkami i 3000 szt. amunicji oraz rewolwery i 200 szt. amunicji;  

• 1 zasobnik typu KMM, w kaŜdym 2 Ikm niemieckie i 2000 szt. amunicji;  

• 2 zasobniki typu PPanc, w kaŜdym: 1 niemiecki karabin przeciwpancerny 
20 mm i 100 szt. amunicji;  

• 2 zasobniki typu AMPPanc, w kaŜdym: 18 szt. amunicji do piata; 

• 1 zasobnik typu L: 762 m lontu wybuchowego, 76 m lontu prochowego, 400 
detonatorów pośrednich, 1000 spłonek saperskich, 300 zapalników 
elektrycznych, 50 naciskowycn zapalników sagowych, 150 ołówków 
czasowych. 500 końcówek do zapalania lontu. 10 szczypcy minerskich, 20 
noŜy. 50 krąŜków taśmy izolacyjnej, po 10 m drutu cienkiego i grubego oraz 
16 granatów ręcznych;  

• 6 paczek zawierającyh m.in.: 5 radiostacji, rakiety, amunicję itp. 

Zrzucone zasobniki i paczki zostały załadowane na furmanki i jprzewiezione 
do miejsca wcześniej przygotowanego do ich ukrycia. Znajdowało się ono w 
odległości około 2 km od zrzutowiska, na obrzeŜu wsi Kąck, w 
zabudowaniach pana Benedykta Iwanowskiego — oficera rezerwy i Ŝołnierza 
AK.  

Po trwającyn 20 minut transporcie zasobniki zostały bez przeszkód 
ulokowane w dole wykopanym wewnątrz budynku gospodarczego.    

Były natomiast pewne kłopoty z przesłaniem broni i innych materiałów ze 
zrzutu do miejsca przeznaczenia. Za pierwszym razem po wykopaniu 
zasobników z ziemi i przygotowaniu ich do transportu nie stawił się w 
wyznaczonym miejscu odbiorca. Zasobniki trzeba było na nowo zakopać juŜ 
w innym miejscu. 

Następny odbiór, wyznaczony pod koniec maja, miał nastąpić w dzień między 
godziną 17.00-18.00 w miejscowości Rudka, w starej nieczynnej karczmie 
przy szosie lubelskiej, w pobliŜu mostu na rzece Świder. Ładunek został 
załadowany na 3 wozy (łatwiej było ukryć ładunek), lecz po przybyciu w 
pobliŜe umówionego miejsca okazało się, Ŝe rozłoŜył się tam oddział 
niemieckiego wojska. Oczekiwanie, aŜ odjadą Niemcy nie było moŜliwe. 
Powrót do wsi z tym ładunkiem wywołałby duŜe zaniepokojenie mieszkańców 
Pęclina. Istotnie, stało się to niebezpieczne i dla zrzutów, i dla wsi. 
Postanowiono furmanki odstawić do stodół, koni nie wyprzęgać i w przypadku 
zagroŜenia wyjechać do lasu w kierunku zrzutowiska. Por. „Lubomir” 
zdecydował, aby zmierzchu przewieźć cały „bagaŜ” do Wiązowny, skąd było 
łatwiej dokonać transportu do Warszawy. Tak się teŜ stało. 

Uzupełniające informacje 

Podczas II Wojny Światowej na przełomie 1939/40 roku powstała na tym 
terenie pierwsza grupa konspiratorów SZP Związek Walki Zbrojnej. U 
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państwa Kostrzyńskich odbywały się pierwsze szkolenia, przysięgi, a takŜe 
tajne lekcje i wykłady. W lutym 1942 roku ZWZ zmieniło nazwę na Armia 
Krajowa. śołnierze mieszkający na terenie gminy szukali zakopanej broni z 
września 1939 roku. Konserwacją i naprawą przewaŜnie zajmowali się 
chłopcy z Pęclina. Zwykle dorabiano kolby do mauzerów i czyszczono z rdzy 
następnie chowano do skrytek w stodołach i zagajnikach. W lesie pod 
Pęclinem odbywały się ćwiczenia i musztra.  

W sierpniu 1944 roku wkraczające wojska radzieckie zaskoczyły dowództwo 
Armii Krajowej. Był sierpień i w Warszawie trwało powstanie. Dowódca por. 
M. Mazowiecki nawiązał kontakt z oficerami wojska sowieckiego. W Pęclinie 
koło kapliczki nakazano koncentrację oddziału. Odprawiono polową Mszę 
Świętą, którą koncelebrował kapelan AK ks. Jan Raczkowski. Stawili się 
prawie wszyscy z IV kompanii z całego terenu z opaskami. Po mszy odbyła 
się defilada. Wspomniana kapliczka znajduje się nadal w środkowej części 
wsi. Umieszczono na niej tabliczkę pamiątkową. Mieszkańcy bardzo o nią 
dbają, a w majowe wieczory spotykają się przy niej na majówki modlitwy i 
śpiewy poświęcone Matce BoŜej.  

W kilka dni później NKWD rozpoczęła wyłapywanie Ŝołnierzy AK, część z 
nich znalazła się w gułagach. W Pęclinie stacjonował tzw. Batalion Zaporowy 
NKWD. Wyłapywano i przesłuchiwano podejrzanych, którzy trafiali do wojska, 
Rembertowa, lub na Sybir. Ludowe Wojsko Polskie utworzyło magazyny 
amunicji koło szkoły. Ŝołnierze kopali rowy przeciwczołgowe i okopy, które 
dotąd są bardzo widoczne w pobliskim lesie. Po 12 stycznia 1945r. Ŝołnierze 
opuścili Pęclin.  

Oddziały VII Obwodu "ObroŜa" Armii Krajowej odebrały w okresie do 1 
sierpnia 1944 r. 5 lotniczych zrzutów ludzi, broni i materiałów wojskowych. 
Były to akcje o duŜym znaczeniu dla działalności konspiracyjnej.  

W 2016 r. miejsce pamięci zostało przekazane pod opiekę uczniów ze szkoły 
podstawowej w Malcanowie. Zajmują się nim takŜe na swoich zbiórkach 
wilczki z miejscowej gromady Wędrowników Mamy RóŜy. 

Zdjęcia 

Pierwsze 5 zdjęć pochodzi z ksiązki: Jędrzej Tucholski, Cichociemni, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1985. 
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Kpt. Zygmunt Sawicki ps. „Samulik” 

 

Ppor. Jan BieŜuński ps. „Orzyc” 

 

SierŜ. Stanisław Biedrzycki ps. „Opera” 
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Ppor. Marian Pokładecki ps. „Zoli” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjęcie cichociemnych na melinie placówki „Pierzyna'', 4.IV.1944. Od lewej: 
siedzi 1 - sierŜ. Stanisław Biedrzycki (cc „Opera"); stoją: 2 - ppor. Jan 
BieŜuński (cc „Orzyc"), 4 - kpt. Zygmunt Sawicki (cc „Samulik") 7 -  ppor. 
Marian Pokładecki (cc „Zoli") 
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Tablica w kościele św. Jacka w Warszawie, upamiętniająca poległych 

cichociemnych, w tym Stanisława Biedrzyckiego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Biedrzycki#/media/File:PL_W
arsaw_st_Hyacinth_church_cichociemni_commemorative_plaque.JPG 
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Następne dwa zdjęcia dotyczą uroczystości na zrzutowiski Malcanów, ul. 
Kotliny (obok KrzyŜa) 1 kwietnia 2017 13:00 - 20:00 

 
 

 

 

 
 

Piśmiennictwo 
Jędrzej Tucholski, Cichociemni, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malcan%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_mazo
wieckie) 
http://tuwiazowna.pl/relacja-z-uroczystosci-zrzutowisko-pierzyna/ - zdjęcia !!! 
http://tuwiazowna.pl/tag/malcanow/ 
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http://www.szkola-zakret.pl/aktualnosci/93-zrzutowisko-pierzyna 
http://halootwock.pl/wiadomosci/uczcz-zrzutowisko-pierzyna-w-
malcanowie/cid,9016,a zdjęcia 
http://otwock.pttk.pl/krajoznawczeabc/miejscapamieci/ 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwjuuJTqqs7UAhXOEVAKHfpkAr0QFgg_MAU&url=htt
ps%3A%2F%2Fpl-
pl.facebook.com%2FMalcanow%2Fvideos%2F1550337181673600%2F&usg
=AFQjCNHmA0GR1kfvlh8TFo6NhUeiC_JJ4w&sig2=dMgIaSAqNIsppooiO0q
DUg 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/343.html 
http://otwock-history.blog.pl/2014/02/04/zwz-ak/ 
http://docplayer.pl/27735274-Plan-odnowy-miejscowosci-peclin-na-lata-
gmina-wiazowna.html 
http://otwock-history.blog.pl/2014/04/04/3-4-kwietnia-1944-r-
poniedzialekwtorek/ 
http://www.mysliwcy.pl/for_dopisz.php?id=999&ustaw=&id_watku=22532 
http://www.niedziela.pl/artykul/102108/nd/Wojny---kto-znosi-ich-trud 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bie%C5%BCu%C5%84ski 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Sawicki_(1910-1995) 
http://www.historia.nowemiasto.zhp.wlkp.pl/postac/marian-
pok%C5%82adecki-zoli 
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157. POMNIK: śOŁNIERZE AK IV REJON „FROMCZYN” OBWÓD MEWA 
2 OŚRODEK GLINIANKA-SIENNICA 

 

Pomnik poświęcony Ŝołnierzom AK z IV Rejonu "Fromczyn" obwód 
Mewa 2 Ośrodek Glinianka – Siennica, fot. Marlena Sokół 

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława i św. Wawrzyńca: Glinianka (wieś nad 
Świdrem, dawne miasto, gmina Wiązowna) 

Napis na tablicy: 
Chwała Ŝołnierzom  

Armii Krajowej 
Obwód Mewa 2 Ośrodek  

Glinianka - Siennica 
poległym w 1943 r. 
ppor. Henryk Allery 

Stefan Rusiński 
Czesław Michalik 

Zygmunt Grodzicki 
Józef Andrzejewski 

NN - Narodowości śydowskiej 
Koledzy z placówki  

Glinianka 1989 r 



 294

Obwód „Mewa-Kamień” 

Powiat Mińsk Mazowiecki stanowił w strukturze organizacyjnej Armii 
Krajowej, w latach okupacji niemieckiej 1939-45, Obwód AK "Mewa-Jamnik-
Kamień", naleŜący do Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawskiego, 
kryptonim "BiałowieŜa". 

Obwód "Mewa" podzielony był na 6 ośrodków: I - Mińsk Mazowiecki, II - 
Glinianka, III - Latowicz, IV - Mrozy, V - Jakubów, VI - Stanisławów. Ten 
ostatni ośrodek obejmował teren trzech gmin: Dębe Wielkie, Stanisławów i 
Pustelnik. 

Wydarzenia w Gliniance i okolicach 
Ośrodek II Glinianka (obejmował tereny gmin: Kołbiel, Siennica i Glinianka. 
Komendanci: ppor. Henryk Allery "Ciołek" - (?) 40 - 2 I 43, por. Stanisław 
Jalowski vel Józef Szymczak "Babinicz" - II 43 - 1 poł. VI 44, kpt (NN) "Paweł" 
- II poł. VI-VIII 44. 
Glinianka była silnym punktem konspiracji, oprócz oddziałów AK, działały tu 
Bataliony Chłopskie i Gwardia/Armia Ludowa.  W środę i niedzielę, w stodole 
nadawała radiostacja, wokół stała obstawa. Kilometr stąd w Pęclinie były 
zrzuty spadochronowe.  
W czerwcu 1942 odbyło się akcja werbunkowa Arbeitsamtu w Gliniance, tzn. 
zwykła łapanka. Lokalna placówka AK była wcześniej o tym poinformowana, 
więc wszystko co męskie i w miarę zdrowe zwiało z wsi. Okupanci wtedy 
zabrali dwóch młodych pracowników Urzędu Gminnego. Jeden naleŜał do 
rodziny wójta, po interwencji wójta został zwolniony. Drugi, Czesław  
Drozdowski ps. „Krótki” został odbity w Warszawie przez Henryka Allerego i 
Henryka Napieralskiego (Ŝyciorys i zdjęcie podano poniŜej) . 

W 1942 r. AK wydala wyrok śmierci na wójta gminy Glinianka Józefa Bosko.  

Wyrok na wójta padł z powodu brania łapówek od chłopów w związku z 
kontyngentami i został wykonany w nocy od 18 do 19 grudnia 1942, podobno 
przez oddział GL Piotra Finansowa ps. "Piotr". 

Pod koniec 1942 roku w szkole Niemcy zorganizowali posterunek policji, 
dostawili jeszcze 2-3 baraki drewniane dla wojska.  

W akcji odwetu 2 stycznia 1943 r. Niemcy aresztowali, przesłuchiwali  i 
torturowali w szkole 16 osób (aktualnie szkoła w Gliniance nosi imię 
Wincentego Witosa), w tym ukrywającego się na dworze Kossakowskich 
śyda i oficera Wojska Polskiego, o którym, jak się później okazało, wszyscy 
mieszkańcy dworu i osoby pracujące tam wiedzieli. 

Wśród aresztowanych był wymieniony na tablicy ppor. Henryk Allery ps. 
„Ciołek” (ur. 1918), komendant struktur AK w Gliniance. Został rozstrzelany 
prawdopodobnie miedzy 10, a 17 stycznia 1943 roku w Garwolinie wraz z 
innym oficerem WP w stopniu majora. Miejsce pochowku nieznane. Miał 25 
lat. Pozostawil Ŝonę Halinę i syna Olgierda Marka Allery. 
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Po wywiezienia ppor. Allerego do Garwolina posterunek policji przestał 
funkcjonować.  

9 stycznia 1943 Niemcy zamordowali pod Celinowem czterech z 
aresztowanych: 
• Stefan Ruciński, wysiedleniec z Kujaw – wymieniony na tablicy 
• Czesław Michalik, jeden z pierwszych Ŝołnierzy II Ośrodka Obwodu 

"Mewa” - ZWZ-AK – wymieniony na tablicy 
• Józef Andrzejewski, właściciel sklepu - wymieniony na tablicy 
• Keismann/Kejsman, złapany śyd. 

12 stycznia zamordowali w Starej Wsi aresztowanego Zygmunta 
Grodzickiego, właściciela innego sklepu. 

Reszta aresztowanych została wypuszczona po kilku tygodniach. 

W logice wojny na odwet nastąpił oczywiście kolejny odwet: 28 stycznia 
partyzanci rozstrzelili w Woli Karczewskiej rządcę dworu Kossakowskich 
Jana Zmudę. 

Po wsypie styczniowej 1943 r. w II ośrodku Obwodu "Mewa" stała się 
"Jamnikiem", po niemieckim uderzeniu w I ośrodek, przybrała kryptonim 
"Kamień". 

14 lutego 2001 r. pod opiekę szkoły zostały przekazane przez placówkę 
Światowego Związku śołnierzy AK- Obwód "Mewa Kamień" w Gliniance 
następujące znaki pamięci: 
• obelisk poświęcony Ŝołnierzom AK-Obwód "Mewa-Kamień" poległym w 

1943 roku, znajdujący się przy kościele parafialnym; 
• tablica znajdująca się w szkole, poświęcona Ŝołnierzom AK aresztowanym 

2 stycznia 1943 roku, więzionym i katowanym w budynku szkoły do 12 
stycznia 1943 roku, wśród aresztowanych był równieŜ ówczesny jej 
kierownik Franciszek CzyŜ 

Zrzuty na terenie powiatu mińskiego - Obwód „Mewa-Kamień" 

PoniŜsze informacje pochodzą z atykułu, zamieszczonego pod adresem: 
http://mazowsze.hist.pl/19/Rocznik_Minsko_Mazowiecki/1038/2012/37404/ 

Funkcję oficera przerzutów powietrznych w okresie lipiec 1943 - maj 1944 
pełnił por. Stanisław Ostrowski „StraŜak". Wspólnie z Komendantem Obwodu 
odpowiedzialny był za całokształt spraw związanych z przyjmowaniem 
przerzutów powietrznych. W maju 1941 r. Komendant Obwodu stworzył w 
Ośrodku 1 stanowisko łącznika do spraw odbioru zrzutów lotniczych, na które 
powołał Henryka Gąsowskiego „Jan". 

Nasłuch radiowy zapewniał szef słuŜby łączności por. Józef DeŜakowski, 
„Spec". Nasłuch radiowy prowadzili m.in. Stanisław Głowacki „Płot", J. 
Rawski „Janek", H. Gąsowski. Nauka stenografii w handlówce przydała się 
Zosi Tokarskiej „Luna", która stenografowała nasłuch radiowy prowadzony w 
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domu Zygmunta śółtka „Mors" przy ul. Limanowskiego, najczęściej w 
godzinach popołudniowych i wieczornych (Domek ten istnieje do dziś). 

Znaczący udział w odbiorze i przyjmowaniu zrzutów w kraju miał Obwód 
„Mewa-Kamień". Zrzuty przyjmowane były na 8 placówkach odbiorczych: 
1) „Kocioł" połoŜona 11 km na południowy wschód od Mińska Mazowieckiego 

-pod wsią Siodło. Punkt kontaktowy znajdował się w gospodarstwie chłopa 
nazwiskiem Kłos. 

2) „Lilia" połoŜona 12 km na północny zachód od Mińska Mazowieckiego - 
Kąty Goździejewskie. 

3) „Lis" - „Wieszak" połoŜona 14 km na południowy wschód od Mińska Mazo-
wieckiego (placówka „Lis" zmieniła kryptonim na „Wieszak") - dokładna lo-
kalizacja nie znana. 

4) „Koza" połoŜona 11 km na południe od Mińska Mazowieckiego - między 
wsią Karpiska a Człekówka, w okolicach Kołbieli. 

5) „Lustro" połoŜona 9 km na północny wschód od Mińska Mazowieckiego. 
6) „Pierzyna" połoŜona 10 km na południowy zachód od Mińska 

Mazowieckiego leśna polana między Malcanowem, Pęclinem a Kąckiem, 
na tzw. Piskorzu. 

7) „Zegar" połoŜona 26 km na wschód od stacji kolejowej Warszawa 
Wschodnia w rejonie miejscowości Olesin, w okolicach lasu otaczającego 
Cisie, gdzie znajdowała się polana. 

8) „Szmata" - tuŜ pod Mińskiem. 
Placówki te w okresie od 6/7 stycznia 1942 r. do 12/13 kwietnia 1944 r. 
przyjęły 31 cichociemnych, co stanowi prawie 10 % wszystkich 
cichociemnych z ogólnej liczby 316, dwóch kurierów i jednego emisariusza. 
Razem 34 skoczków. Spośród 31 cichociemnych 8 pełniło waŜne funkcje 
sztabowe w Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 13 w Obszarach i 
Okręgach, 6 walczyło w Powstaniu Warszawskim (2 zginęło) i 4 w 
„Wachlarzu". 
Pierwszy zrzut na terenie Obwodu „Mewa-Kamień" odbył się „na dziko" w 
nocy z 6 na 7 stycznia 1942 r. Na placówkę odbiorczą „Kocioł" skakała Ekipa 
III w składzie: 
• Por. Tadeusz Klimowski „Klon", 
• Ppłk Henryk Krajewski „Wicher", „Trzaska", 
• Ppor. Jan Marek „Walka". 
• Por. Zbigniew Piasecki „Orlik". 
• Kpt. Jan Smela „Wist". 
• Kurier do Delegatury Rządu ppor. Benedykt Moszyński .Andrzej". 

W nocy z 16 na 17 lutego 1943 placówka odbiorcza „Lilia" przyjęła zrzut 4 
cichociemnych: 
• Kpt. Tadeusza Burdzińskiego „Malina". 
• Mjr Feliksa Dzikielskiego „Oliw". 
• Plut. Stanisława Kazimierczaka „Ksiądz". 
• Plut. Michała Paradę „Mapa". 
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Samolot wrócił do bazy z jednym uszkodzonym silnikiem. Ubezpieczał 
Ośrodek VI - Stanisławów. 

W nocy z 17 na 18 lutego 1943 r. placówka odbiorcza „Lis" przyjęła zrzut 4 
cichociemnych: 
• Ppor. Antoniego Iglewskiego “Vanadi". 
• Ppor. Tadeusza Jaworskiego „Gont". 
• Ppor. Władysława Wiśniewskiego „Wróbel". 
• Ppor. Antoniego śychiewicza „Przerwa". 

Podczas skoku „Wróbel" cięŜko się potłukł i doznał wstrząsu mózgu. 
Ubezpieczał Ośrodek V- Dobre. 

W nocy z 13 na 14 marca 1943 r. placówka odbiorcza "Koza" miała przyjąć 
zrzut. Na skutek pomyłki cichociemni zostali zrzuceni około 10 km od 
czuwającej placówki. Byli to: 
• Ppor. Jan Hórl „Frog". 
• Płk dypl. Kazimierz Iranek Osmecki „Antoni". 
• Ppor. Czesław Rossiński „Kocioł". 
• Ppor. Witold Strumpf „Sud". 

Skoczkowie odnaleźli się nawzajem dopiero około godziny 5 nad ranem. 
Zakopali pasy zawierające 450 000 dolarów, po czym parami udali się na 
punkt kontaktowy w Gliniance, a następnie ze stacji kolejowej Dębe Wielkie 
pojechali do Warszawy. Akcję ubezpieczał Ośrodek II - Glinianka. 

W nocy z 16 na 17 września 1943 r. placówka odbiorcza „Wieszak" przyjęła 
zrzut 3 cichociemnych: 
• Por. Norberta Gołuńskiego „Bombram". 
• Ppor. Antoniego Wiszniewskiego „Topola". 
• Kpt. Bogusława śórawskiego „Mistral". 

„Topola" i „Mistral" doznali pęknięć śródstopia. Ubezpieczały ich Ośrodek III - 
Latowicz i IV - Mrozy. 

W nocy z 21 na 22 września 1943 r. placówka odbiorcza „Lustro" przyjęła 
zrzut 3 cichociemnych: 
• Ppor. Tadeusza Seemana „Garbus". 
• Ppor. Stanisława Skowrońskiego „Widelec". 
• Ppor. Stanisława Zapotocznego „Płomień". 

Odbiór skoczków ubezpieczały ośrodek IV - Mrozy i V -Dobre. 

W nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 r. placówki odbiorcze Obwodu „Mewa-
Kamień" przyjęły dwa zrzuty. Na placówkę odbiorczą „Pierzyna" skakało 4 ci-
chociemnych: 
• SierŜ. Stanisław Biedrzycki „Opera", 
• Ppor. Jan BieŜuński „Orzyc". 
• Ppor. Marian Pokładecki „Zoli". 
• Kpt. Zygmunt Sawicki „Samulik". 
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Cichociemni przywieźli 498 000 dolarów, a ubezpieczał ich oddział leśny 
„Dęboroga" i Ośrodek II - Glinianka. 

Na placówkę odbiorczą „Zegar" skakali: emisariusz polityczny Józef Retinger 
(powaŜnie nadwyręŜył nogę); kurier do Delegatury Rządu por. Tadeusz 
Chciuk „Sulima". Dla „Sulimy" był to drugi skok do kraju. Pierwszy raz skakał 
z 27 na 28 grudnia 1941 r. Obaj skoczkowie odlecieli z lądowiska „Motyl" do 
Włoch z 25 na 26 lipca 1944 r. w operacji „MOST3". 

Odbiór skoczków ubezpieczał Ośrodek VI - Stanisławów, dowodzony przez 
Walentego Sudę „Dąb". 

W nocy z 12 na 13 kwietnia 1944 r. placówka odbiorcza „Wieszak" przyjęła 
zrzut 4 cichociemnych: 
• Mjr. dypl. Leona Bazałę „StrwiąŜ". 
• Por. Adolfa Gałeckiego „Maszop". 
• Por. Aleksandra Piekarskiego „Turkuć". 
• Mjr. Edward Piotrowskiego „Mema". 

Skoczkowie przywieźli 456 000 dolarów i był to trzeci zrzut odebrany na tej 
placówce. Łącznie przyjęto tu 11 cichociemnych. Akcje ubezpieczał Ośrodek 
IV-Mrozy. 

W nocy z 14 na 15 kwietnia 1944 r. na placówkę odbiorczą „Szmata" 
skierowano 2 samoloty, ale tylko jeden dokonał zrzutu sprzętu. Drugi samolot 
zabłądził. Oba wróciły do bazy. 

Rozbicie obozu w Rembertowie 

W drugiej połowie września 1944 r. tuŜ po wkroczeniu Armii Czerwonej do 
Rembertowa (12.09.1944) na terenie przedwojennej fabryki amunicji „Pocisk”  
został załoŜony specjalny obóz NKWD Nr 10. Obóz pełnił rolę punktu 
zbornego przed wysyłką w głąb ZSRR. Teren obozu otoczony był dwiema 
liniami drutów kolczastych, z wieŜami wartowniczymi, w budynku zwanym 
pałacem mieściła się komenda NKWD. 

Więźniami byli głównie Ŝołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, NSZ 
i innych formacji niepodległościowych, jak równieŜ aresztowani najczęściej na 
podstawie donosów oraz Niemcy, volksdeutsche, własowcy i inne osoby. 
Przed umieszczeniem w obozie wielu więźniów przechodziło (nieraz bardzo 
cięŜkie) przesłuchania przez oficerów NKWD w więzieniach UB w Warszawie 
i innych miastach. Do obozu kierowani byli wyrokami na piśmie. W marcu 
1945 r. w obozie znajdowało się około 2500 więźniów. 

Decyzję o rozbiciu obozu podjął kpt. Walenty Suda ps. „Młot” – dowódca 
Obwodu Mińskiego Mazowieckiego AK („Mewa – Kamień”). Obóz został 
zdobyty i rozbity w nocy z 20 na 21 maja 1945 r. przez oddział dowodzony 
przez ppor. Edwarda Wasilewskiego „Wichurę”. W obozie więzieni byli 
wówczas koledzy Ŝołnierzy tego oddziału, m.in. ppor. Stanisław Maciejewski. 
Łącznie z obozu udało się wyswobodzić ok. 500 osób, 200 z nich NKWD 
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złapało ponownie na podstawie listów gończych. Pozostałych więźniów w 
liczbie 1100 wywieziono 4 lipca 1945 do więzienia w Rawiczu. Część 
więźniów zdołała uciec. Około 130 więźniów transportowanych przez Poznań 
do Rawicza została odbita w Bąkowcu przez oddział „Orlika” majora Mariana 
Bernaciaka. 

Henryk Napieralski 

Gorący patriota, Ŝołnierz Armii Krajowej oraz Ŝołnierz Wyklęty, członek I 
Krajowej Komisji NSZZ Solidarność. Nauczyciel i wychowawca młodzieŜy, 
sportowiec, harcerz, wioślarz i publicysta. 

Odznaczony przez Rząd RP na uchodźstwie Medalem Wojska (1948) i 
KrzyŜem AK (1988). 

Urodził się 16 sierpnia 1923 roku w Barcinie w powiecie Ŝnińskim. 
Zmarł 05 października 2013 r. w Gdańsku. 

Po wysiedleniu z Barcina w grudniu 1939 roku razem z rodziną zostają przez 
władze okupacyjne osiedleni we wsi Glinianka pod Mińskiem Mazowieckim. 
Tutaj zostaje zakonspirowany przez pracującego w majątku Kossakowskich 
por. „Lubicza” (Ludwik Wolański - równieŜ wygnaniec z Wielkopolski).  

Henryk Napieralski zostaje zaprzysięŜony jako Ŝołnierz Armii Krajowej .W 
latach 1940- 1944 jest Ŝołnierzem ZWZ-AK (Obwód Mewa-Kamień Mińsk 
Mazowiecki ). Henryk uczy się w konspiracyjnej Szkole PodchorąŜych 
Saperów . Bierze udział w wielu akcjach dywersyjnych wysadzając pociągi 
jadące na front wschodni oraz fabryki produkujące na potrzeby wojsk 
niemieckich.  

W „cywilu” otrzymuje papiery kierownika mleczarni co pozwala mu, w miarę 
swobodnie, poruszać się po terenie Generalnej Guberni. Wykonuje więc 
konspiracyjne zadania kurierskie i ochrony osób.  

W czasie akcji „BURZA” maszerujące na pomoc Warszawie oddziały obwodu 
Mewa zostają zmasakrowane przez Armię Czerwoną.  

Jak wielu Ŝołnierzy Armii Krajowej schronił się przed likwidacją w czasie Akcji 
Burza do 9 Zapasowego Pułku Piechoty LWP na Majdanku. Przeszedł z 
pułkiem czołgów z Lublina aŜ do Berlina . 

W dniu 18 czerwca 1945 wrócił do leśnego podziemia. W listopadzie 1945 r. 
skorzystał z ogłoszonej amnestii i ujawnił się przed Wojskową Prokuraturą 
Okręgu Poznańskiego. W latach 1945-1947 działa w Ruchu Oporu Armii 
Krajowej. Był twórcą podziemnych struktur w Mogilnie, Szubinie, śninie. W 
sierpniu 1945 bierze udział w akcji rozbicia siedziby PPR w Barcinie. W 
latach 1947-1950 jest Ŝołnierzem WiN. 

W okresie PRL był pozbawiany moŜliwości wykonywania pracy zgodnej z 
wykształceniem. NajwyŜszym stanowiskiem (pomimo wyŜszego 
wykształcenia) jakie jemu powierzono było stanowisko kontysty 
magazynowego.  



 300

W latach 1951-1953 był pracownikiem Warszawskich Kolejowych Zakładów 
Gastronomicznych, w latach 1953- 1956 Fabryki Gramofonów w śninie. 

W kolejnych latach był nauczycielem. Od 1982 na emeryturze. 

Był członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej na I Krajowym Zjeździe NSZZ 
„Solidarność” gdzie uczestniczył jako delegat Regionu Bydgoszcz. 13 grudnia 
1981 zostaje internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku k. 
Wejherowa, następnie w Darłówku.19 stycznia 1982 po przebytym w 
Ośrodku Odosobnienia w Darłówku zawale serca zostaje zwolniony.  

Umieszczał swoje artykuły w „Dzienniku Bałtyckim”, „Gazecie Elbląskiej”, 
„Tygodniku Solidarność”.  

Odznaczony przez Rząd RP na uchodźstwie Medalem Wojska (1948) i 
KrzyŜem AK (1988). 
http://viscobar.cba.pl/?p=4032 

Zdjęcia 

 
Po prawej wójt Józef Bosko, po lewej J. Danis, sekretarz gminy, zmarł 

smiercią naturalną dwa dni przed akcją na Urząd Gminy. 

 
Dowódca II Ośrodka Henryk Allery ps. „Ciołek” 
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Henryk Napieralski – podczas wojny 

 

 

Niezidentyfikowany zrzut w okolicach Mińska Mazowieckiego.  
W zbiorach E. Rozparzyńskiej 
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Odbiór zasobników. W zbiorach E. Rozparzyńskiej. 

 

 

24.09.1945 r. Wola Rafałowska. Ujawnienie się Ŝołnierzy AK. drugi od prawej 
por. Edmund Świderski "Wicher", trzeci od prawej por. Edward Wasilewski 

"Wichura" 
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Kościół parafialny p.w. św. Stanisława i św. Wawrzyńca:  

Glinianka (wieś nad Świdrem, dawne miasto, gmina Wiązowna) 
https://www.google.pl/search?q=glinianka+Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82++pomnik&tb

m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjU_ufgidfUAhViOJoKHevVAwoQsAQI

WA&biw=1920&bih=1025&dpr=1#imgrc=EJwbMNLPpER8JM: 
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Tablica w szkole w Gliniance upamiętniająca Ŝołnierzy AK aresztowanych 2 
stycznia 1943 roku, więzionych i katowanych w budynku szkoły do 12 

stycznia 1943 roku - fot. Marlena Sokół 
Napis na tablicy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz aresztowanych 
2 I 1943 r. Zołnierzy AK 

Obwód "Mewa" II ośr. w Gliniance 
H.Allery ppor. sap.  roz. w Garwolinie 
Z. Grodzicki               -"-    Starej Wsi 
J. Andrzejewski         -"-    Celinowie 
Cz. Michalski                  -"- 
St. Ruciński                    -"- 
Keisman nar. Ŝyd.          -"- 
Fr. CzyŜ                  wywiez. na Pawiak 
M. Kossakowski              -"- 
J. -"-                                 -"- 
M. Protasiewicz               -"- 
Ant. Rychłowski               -"- 
J. Sosabowski                  -"- 
Cz. Sidorow                      -"- 
A, Reult                            -"- 
B. Miduszewski      zwolniony 
St, Klimek                    -"- 

Więzieni i katowani 2 - 12 I 1943 r. 
w Szkole Podst. w Gliniance 

Pozostali wierni Niepodległej Polsce 
Glinianka 7 V 1989 
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Piśmiennictwo 

Henryk Napieralski, Polska w Gliniance: grudzień 1939 - sierpień 1944, 
Gmina Wiązowna 1996 
https://dobroni.pl/n/miejsca-pamieci-stan/7513 
http://krajna.com.pl/a/odszedl-henryk-napieralski 
http://historia.stanislawow.com/nasze-artykuy/55-kalendarium-orodka-vi-
stanisawow-pustelnik-dbe-wielkie-armii-krajowej-obwodu-mewa-jamnik-
kamie-misk-mazowiecki.html  
http://mazowsze.hist.pl/files/Rocznik_Minsko-Mazowiecki/Rocznik_Minsko-
Mazowiecki-r1997-1998-t4-n1/Rocznik_Minsko-Mazowiecki-r1997-1998-t4-
n1-s66-86/Rocznik_Minsko-Mazowiecki-r1997-1998-t4-n1-s66-86.txt 
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/22756 
http://www.forum.wiazowna.net/discussion/312/przeinaczenie-historii/p2 
http://www.forum.wiazowna.net/discussion/312/przeinaczenie-historii/p2 
Zygmunt Grudziński .WRZOSEK", Działalność podziemia w latach II wojny 
światowej w Ośrodku 2-gim - Glinianka Obwodu „Mewa Kamień" Mińsk 
Mazowiecki. Warszawa 1997 
http://spglinianka.szkolnastrona.pl/o-szkole,m,mg,22.html 
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POWIAT PIASECZYŃSKI 
158. TABLICA: MIESZKAŃCY GÓRY KALWARII ZAMORDOWANI PRZEZ 

HITEROWCÓW 

 

Tablica poświęcona mieszkańcom miasta pomordowanym przez hitlerowców. 
Na ścianę obok głównego wejścia do kościoła parafialnego, poświecona w 

listopadzie 2011 roku 
ul. ks. Zygmunta Sajny 2 Góra Kalwaria 

Fot. Mirosław Chada 
Tablica została zdjęta, kiedy w latach 70. kościół parafialny przechodził 

remont. 
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Mieszkańcy Góry Kalwarii – Ŝołnierze Związku Walki Zbrojnej i Armii 
Krajowej, wymienieni na tablicy pamiątkowej 

• Jan Białek - nauczyciel. Po klęsce wrześniowej 1939 r. i powrocie do domu 
zorganizował, wspólnie z kolegami, oddział konspiracyjny Komenda 
Obrońców Polski. Od października 1939 r występował pod pseudonimem 
„Kos”. Wspólnie z innymi członkami oddziału gromadzili broń i amunicję, 
która pozostała po walkach wrześniowych 1939 r. Zorganizowano okazały 
magazyn środków walki w jednym z domów przy obecnej ul. Ks. Sajny. 
Prowadził kolportaŜ prasy podziemnej przeznaczonej dla Polaków i 
oddzielnie dla Ŝołnierzy niemieckich stacjonujących w mieście. Oddział 
prowadził wywiad o siłach niemieckich i dokonał kilku akcji dywersyjnych. 
W pierwszą rocznicę napaści niemieckiej na Polskę -1 września 1940 r. - 
zorganizował akcję zerwania flagi hitlerowskiej z Ratusza. 
Dowodził pod pseudonimem „Kos” plutonem Związku Walki Zbrojnej w 
Górze Kalwarii.  
21 listopada 1941 r. w wyniku doniesienia przez współpracowników 
gestapo został aresztowany wraz z 15 osobami. Przewieziony został do 
warszawskiego Pawiaka, gdzie poddano go brutalnym przesłuchaniom. Z 
Pawiaka przewieziono go do KL- Auschwitz, a później do KL-Mauthausen., 
gdzie zmarł w wieku 26 lat w dniu 22 października 1942 r. 
Dziś por. Jan Białek jest patronem jednej z ulic miasta oraz posiada przy 
niej swój pomnik. 

• Tomasz Musiałowski – był inŜynierem lotnictwa, pracował m.in. przy 
konstruowaniu przedwojennego polskiego bombowca Łoś. W czasie wojny 
był komendantem górskokalwaryjskiego obwodu AK. Niemcy aresztowali 
go w 1944 r., miesiąc po ślubie, gdy jego Ŝona była juŜ w ciąŜy. Po jakimś 
czasie z gestapo przyszła informacja, Ŝe zmarł na zawał serca.  

• Leon Bąk ps. "Doktór", "Doktur" - pisownia ta przemiennie pojawia się w 
róŜnych publikacjach (autentyczne wyjaśnienie Leona Bąka dot. pisowni 
jego pseudonimu „bo doktor przez „ó” leczy, a ja odwrotnie” - informacja 
uzyskana od Juliusza Kuleszy).  
Jedyny wymieniony na tablicy, którego w czasie wojny udekorowano 
KrzyŜem Walecznych, a pośmiertnie Orderem Virtuti Militari. Zginął na 
barykadzie Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. od kuli 
niemieckiego snajpera. 
Z zawodu metalowiec. Ukończył pułkową Szkołę Podoficerską w 
Baranowiczach i kursy rusznikarskie uzyskując stopień kaprala. 
W latach 1932-1933 odbył słuŜbę woskową w 78. pułku piechoty w 
Baranowiczach po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej słuŜył zawodowo w 
Wojsku Polskim do 1936 r. 

W wojnie obronnej 1939 Ŝołnierz 21. pułku piechoty im. Dzieci Warszawy, 
brał udział w obronie stolicy. Do niewoli nie poszedł. 
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W konspiracji od listopada 1939 r. wprowadzony przez por. "Kosa" Jana 
Białka. W 1941 r. zmuszony do natychmiastowe ucieczki z Góry Kalwarii po 
nastęoującyn wydatrzeniu: Został zaproszonu do restauracji przez jej 
właściciela – przed woją szkolnego kolegę, a teraz volksdeutscha. W 
rozmowie restaurator począł obraŜać Polaków, aŜ Leon Bąk nie 
wytrzymałnerowo i zerwanym ze ściany portretem Hitlera przebił na wylot 
głową restaurayora, zmuszony do ukrywania się - informacja uzyskana od 
Juliusza Kuleszy.  
W oddziale 993/W od połowy 1942 r. wprowadzony przez "Zadrę".  
Wprowadził tu trzech swoich braci: Bolesława - "Szlak"; Stanisława - 
"Burza" i Hipolita - "Sosna" oraz pchor. Janusza Kowalczyka "Kieł". 
Początkowo w patrolu "Zadry", a potem w patrolu swego brata Bolesława 
ps. "Szlak". Uczestnik akcji bojowych: "Leszcz", Kwieciński, "Europejska", 
RŜewicz, Durrfeld, Heller, odbicie więźniów z Mokotowa, Kwaśniewscy, 
Kudryński, "Kotara", Uchmański, Zajączkowski, Leitgeber, Kronenberg, 
Ukraińcy, Kalksteinowie, Świerczewski. Łączniczką Władysława 
Nowakiewicz "Sława" - "Mira".  
W Powstaniu Warszawskim: zgrupowanie "Radosław" - batalion "Pięść" 
Przed godziną „W” stawił się w drukarnii Felicjana Zawadzkiego przy ul. ul. 
Elektoralnej 18. W lokalu tym (od lat uŜywanym przez 993/W) oczekiwali od 
godzin porannych: "Doktur", "Słoń" (Jerzy Szaniawski) i "Pepełek" (Piotr 
Kowalski), którzy około południa od dowódcy Batalionu Specjalnego mjr. 
"Okonia" (Alfons Kotowski) dowiedzieli się o wyznaczonej na 17-tą godzinie 
"W". To dzięki nim rozkaz ten pomiędzy godz. 15:00 a 15:30 dotarł do 
dowódców plutonów i dowódcy 1. kompanii (dawny "993/W”)  por. "Porawy" 
(Stefan Matuszczyk). WyŜej wymieniona trójka miała pomóc por. "Porawie" 
w przetransportowaniu broni na miejsce koncentracji batalionu, 
wyznaczone na Cmentarzu Ewangelickim na Woli. Około godz. 16:20 broń 
(5 pm "Błyskawica”  do lokalu dostarczyły dwie nieznane łączniczki. Broń 
była zakonserwowana. Z braku czasu (40 minut do godziny "W”  tylko z 
dwóch peemów usunięto grubą warstwę smarów doprowadzając je do 
pełnej wartości bojowej. Wyczyszczone pistolety wzięli por. "Porawa" i 
"Doktur". Pozostałe peemy mieli nieść "Słoń" i "Pepełek". Gdy ludzie 
"Porawy" doszli ul. Elektoralną do rogu ul. Solnej na pobliskim pl. 
Mirowskim wybuchła przedwczesna strzelanina. "Doktur" nie czekając na 
dyspozycje dowódcy pobiegł z peemem w tamtym kierunku. Po dłuŜszym 
oczekiwaniu "Porawa" wysłał "Słonia" na poszukiwanie "Doktura", ten 
jednak po chwili powrócił sam. "Doktur" zaginął i do dzisiaj jego ostatnie 
chwile nie są znane. Grób nie istnieje. 
W tym samym oddziale walczyli jego dwaj bracia: Bolesław ps. "Szlak" i 
Stanisław ps. "Burza" – po wojnie był więziony w Rawiczu. 
Odznaczony pośmiertnie KrzyŜem Virtuti Militari V klasy (1944 ) 
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• Zbigniew Proszewski, Eugeniusz Kanabus, Mieczysław Wądołkowski i 
Dariusz Pękalski – w styczniu 1943 r. podjęli próbę zakupu pistoletów i 
amunicji od zaprzyjaźnionego Ŝołnierza Wehrmachtu ze stacjonującego w 
mieście oddziału. Wpadli w pułapkę. Prawdopodobnie w efekcie ich 
okrutnych przesłuchań kilka dni później aresztowano por. Musiałowskiego 
oraz dowódcę plutonu por. Władysława Karniewskiego (34 lata), który był 
synem cenionej w mieście nauczycielki. Miejsce pochówku całej szóstki jest 
nieznane. 

• Zdzisław Kowalski i Stanisław Marciniak (zm. 1942-6-22).  Aresztowani 
21/22.11.41,  po przesłuchaniach trafili 17.04.42do Auschwitz.  

• Feliks Pękalski - st. sierŜ. Komendant posterunku granatowej policji w 
Górze Kalwarii jednocześnie działał w AK. Aresztowany  21/22.11.41, po 
przesłuchaniach trafilł do Auschwitz.  

• Stanisław Wądołkowski i Zygmunt Barcz – wsławili się udziałem w akcji 
odbicia więźniów z posterunku gestapo w Garwolinie. Schwytano ich i na 
miejscu rozstrzelano. 

Związek Walki Zbrojnej w Górze Kalwarii 

Początki konspiracji wojskowej w powiecie grójeckim miały miejsce juŜ w 
pierwszych tygodniach okupacji.  

NajpotęŜniejszą z w/w organizacji była SłuŜba Zwycięstwu Polski 
przekształcona w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej. W póxniejszym okresie 
weszła w skład Inspektoratu Sochaczew Podokręgu Zachodniego Obszaru 
Warszawskiego Armii Krajowej,nosiła kryptonim "Głuszec". 

Na przełomie 1939 i 1940r. oraz na początku 1940r. zorganizowane zostały 
ośrodki: I Grójec, II Tarczyn, III Góra Kalwaria, IV Warka, V Nowa Wieś, VI 
Woszczyn, VII Mogielnica, VIII Lipie. 

Komendantami Ośrodka III ZWZ-AK byli: 
• ppor. łączn. rez. Franciszek Sławiński ps. „Puchacz") - od połowy 1940 

roku do 22 listopada 1941 roku;  
• por. Tomasz Musiałowski ps. „Lis" - od grudnia 1941 roku do listopada 

1943 roku;  
• por. Szymon Gawarkiewicz ps. „Sten" - od grudnia 1943 roku. 

Na początku 1943r. rozpoczęło się tworzenie jednostek wojskowych 
wyŜszego stopnia. Ośrodki przeorganizowały się w kompanie. Zostały 
utworzone 3 bataliony wchodzące w skład 18 pułku piechoty odtwarzanego w 
Obwodzie Grójec „Głuszec”.  

II batalion organizował komendant ośrodka Tarczyn kpt. Edward Ziółkowski 
(„Zośka”). Jego Ŝołnierze zamieszkiwali w miejscowościach: Tarczyn, 
Jazgarzew, Zalesie Dolne i Górne, Góra Kalwaria, Chynów, Drwalew, 
Wągrodno, PraŜmów, Zawodne. Powstały wówczas 3 kompanie liczace w 
sumie (ok. 700 Ŝołnierzy. 
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Od połowy 1941r. w wytypowanych miejscowościach powiatu grójeckiego 
rozpoczęły pracę radiostacje nadawcze utrzymujące łączność KG ZWZ ze 
sztabem Naczelnego Wodza w Londynie ( Góra Kalwaria, Tarczyn, Grójec, 
Warka).  

VII plutonem Związku Walki Zbrojnej w Górze Kalwarii do momentu 
aresztowania 22 listopada 1941 r. dowodził por. Jan Białek, a następnie 
Władysław Karniewski ps. „Astra" - do 29 listopada 1941 roku i st. sierŜ. 
Józefa Gruszkę ps. „Twardy" - od grudnia 1943 roku;  

śołnierzami oddziału specjalnego 993/W Kontrwywiadu KG AK było czterech 
braci Bąków, którzy mieszkali w Górze Kalwarii. 

W Górze Kalwarii oraz w jej bliskiej okolicy od jesieni 1940 roku do sierpnia 
1943 roku pracowały radiostacje nadawcze dla potrzeb łączności Komendy 
Głównej ZWZ-AK.*8 

Ośrodek III posiadał 4 magazyny broni. Magazyn centralny znajdował się w 
Górze Kalwarii przy ulicy Senatorskiej, obecnie księdza Sejny 8 (w 
sąsiedztwie posterunku Ŝandarmerii niemieckiej). Mieścił się on pod podłogą 
kuchni w mieszkaniu Chodorowskich, wysiedlonych z Inowrocławia. Byli to 
rodzice st. sierŜ. „Wernyhory", podoficera broni miejscowej Komendy. 
Początkowo był to niewielki schowek. Przypuszczalnie wiosną 1942 roku 
został rozbudowany do rozmiarów pomieszczenia o wymiarach 3X3 m i 
oświetlony elektrycznością. W jego budowie uczestniczyli obok „Wernyhory" 
st. sap. Jan Zdrojek ps. „Łęg” , mat Edward Lenarczyk ps. „Kant” , plut. 
Stefan Barszcz ps. „Karny” .  

Magazyn został wyposaŜony w stojaki do broni oraz skrzynki do prze-
chowywania amunicji, granatów i materiałów wybuchowych. W podwórzu 
posesji znajdowały się opuszczone pomieszczenia, w których został 
urządzony warsztat stolarski i mechaniczny. Okresowe przeglądy oraz 
reperację i konserwację broni wykonywali zawodowi rusznikarze sierŜ. Stefan 
Kołacz ps. „Grot”  i Stanisław Zieminski ps. „Dziadek", „Staszek"^] Pierwszy z 
nich naprawiał równieŜ broń Ośrodka VIII Lipie w zorganizowanym w tym celu 
warsztacie w majątku Trzylatków. Natomiast drugi był teŜ rusznikarzem 
wydzielonej organizacji dywersyjnej AK „Wachlarz". Obaj wykonywali 
obowiązki sumiennie i fachowo uzyskuj jąc pochwały swoich przełoŜonych. 

Aresztowania 22 listopada 1941 r. i działania odwetowe 

Agenci wroga pilnie śledzili miejscowe podziemie. Nad ranem 22 listopada 
1941 roku przyjechała do Góry Kalwarii ekspedycja warszawskiego Gestapo i 
aresztowała 10 członków ZWZ oraz 6 osób nie naleŜących do konspiracji.  

Byli to:  
• ppor. Jan Białek ps. „Kos”,  
• Bronisław Domagalski ps. „Zrąb” - budowniczy,  
• Brunon Gutkiewicz ps. „Felka” - lekarz weterynarii,  
• st. wachm. Piotr Katus ps. „Lasota” - urzędnik,  
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• Zdzisław Kowalski ps. „Korab” - student,  
• Edward Marchocki ps. „Miś” - rolnik,  
• Albin Mioduski i Kryspin Mioduski ps. „Rój” - prawnik,  
• st. sierŜ. Feliks Pękalski ps. „Rebus” - komendant posterunku policji 

„granatowej" w Górze Kalwarii,  
• st. strz. Jan Piekarniak ps. „Łada” - nauczyciel oraz Józef Dyniewski -  

prezes Spółdzielni SpoŜywców „Społem",  
• Albin Mioduski - prawnik,  
• Bolesław Noll - urzędnik,  
• Ludwik Sroczyński - lekarz,  
• Stanisław Szczęsny - urzędnik,  
• Sylwester Wojdanowski.  

Tydzień później, w sobotę 29 listopada, Gestapo aresztowało Władysława 
Karniewskiego ps. „Astra”. 

Aresztowanie tak duŜej liczby mieszkańców Góry Kalwarii łączono z akcją 
represyjną polegającą na masowych aresztowaniach przeprowadzonych w 
tym samym czasie równieŜ w Grójcu i Mogielnicy. Sądzono, Ŝe mogła to być 
zemsta za zabójstwo w październiku lub na początku listopada 1941 roku w 
Grójcu agenta niemieckiego, Ukraińca Romana Poniatyszyna.  

Jednak jednoczesne aresztowanie aŜ 10 członków ZWZ, w tym kilku z kadry 
Komendy Ośrodka III, świadczyło o tym, Ŝe Gestapo miało swoich 
konfidentów w miejscowym podziemiu. Przeprowadzono drobiazgowe 
dochodzenie. Ustalono wówczas, Ŝe agentami Gestapo byli członkowie ZWZ 
i mieszkańcy Góry Kalwarii — Czesław Kopyt ps. „Kiliński” i Edmund Miller 
ps. „Loczek”.  

Wyrok śmierci wydany przez Podziemny Wojskowy Sąd Specjalny na 
zdrajców wykonała w marcu 1943 r. na osobie Czesława Kopyta Sekcja 
Specjalna dowodzona przez Stanisława Wiśniewskiego ps. „Morski” w 
składzie: Stanisław Bolilowski ps. „Syfon” , Stanisław Gajewski ps. „Wielbłąd”  
i Franciszek Krzeczyński ps. „Wampir” .  

Następnego dnia został wykonany wyrok na osobie Edmunda Millera - przez 
Sekcję Specjalną dowodzoną przez por. Jana Warnke ps. „Błysk”, dowódcę 
Kedywu Komendy Obwodu Grójec „Głuszec w składzie: Stanisław 
Wiśniewski ps. „Morski”, Zygmunt Morawski „Pióro” , „Miotła" (NN), Leon Bąk 
ps. „Doktur” , Bolesław Bąk ps. „Szlak”, Józef Król ps. „Cesarz” . Na tę akcję 
przyjechali specjalnie z Warszawy bracia Bąkowie - niegdyś mieszkańcy 
Góry Kalwarii, wówczas członkowie oddziału specjalnego KG AK „993/W" 
przeznaczonego do likwidowania szczególnie niebezpiecznych agentów 
niemieckich. 

Po śledztwie przeprowadzonym w siedzibie warszawskiego Gestapo w alei 
Szucha zostali zwolnieni 19 marca 1942 roku: Józef Dyniewski, Bruno 
Gutkiewicz, Władysław Karniewski, Piotr Katus, Albin i Kryspin Mioduscy, 
Bolesław Noll, Stanisław Szczęsny i Sylwester Wojdanowski.  



 313

Do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu zostali wywiezieni; Bronisław 
Domagalski, Jan Piekarniak i Edward Marchocki. Zginęli w Oświęcimiu: Jan 
Białek, Zdzisław Kowalski, Stanisław Marciniak i Feliks Pękalski. 

Zdrada w Ośrodku III ujawniła karygodny fakt złamania elementarnych zasad 
konspiracji, gdzie dwaj jej członkowie stosunkowo niskiego szczebla znali tak 
wielu ludzi spośród kręgów kierowniczych miejscowego podziemia i ich 
funkcje. W związku z tym Komenda Obwodu odwołała dotychczasowego 
komendanta Ośrodka III. 

Uzupełnienia 

• Stanisław Bąk ps. "Burza" (ur. 1920-06-03, zm. 2000-02-23).  

PoniŜej podano informacje o bracie Leona Bąka, wymienionego na tablicy 
pamiątkowej.  

Stopień: starszy strzelec - plutonowy podchorąŜy (1944) - podporucznik 
(2.10.1944) 

Udział w wojnie obronnej 1939: ochotnik - uczestnik obrony Warszawy 

W konspiracji od listopada 1939 r. wprowadzony przez por. "Kosa" - Jana 
Białka. Po wsypie w 1941 r. zmuszony do ukrywania się. Latem 1942 r. 
wprowadzony przez "Zadrę" do oddziału 993/W (Oddział bojowy 
kontrwywiadu KG AK). Był jednym z pierwszych Ŝołnierzy oddziału. 
Początkowo wchodził w skład patrolu bojowego "Zadry", a następnie 
swojego starszego brata Bolesława "Szlaka". W 1944 r. ukończył 
konspiracyjną Szkołę PodchorąŜych Rezerwy Piechoty jako plutonowy 
podchorąŜy. W latach 1942-1944 uczestniczył w akcjach bojowych: 
"Leszcz", Kwieciński, "Europejska", RŜewicz, Durrfeld, Heller, odbicie 
więźniów z Mokotowa, Kwaśniewscy, Kudryński, "Kotara", Uchmański, 
Zajączkowski, Leitgeber, Kronenberg, Ukraińcy, Kalksteinowie, 
Świerczewski 

Powstanie Warszawskie: - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Pięść" - 1. 
kompania "Zemsta". Szlak bojowy: Wola - Stare Miasto - Śródmieście - 
Powiśle - szpital 

Dwukrotnie ranny: podczas przebicia na śoliborz i w czasie obrony szpitala 
Jana BoŜego. Po przejściu kanałami do Śródmieścia leczony w szpitaliku 
ss. urszulanek na Tamce. 

Po upadku Powiśla przewieziony przez siostry urszulanki do Ursusa. 

Odznaczenia: KrzyŜ Virtuti Militari V klasy (2.10.1944), KrzyŜ Walecznych- 
trzykrotnie 

Po wojnie prześladowany i więziony przez władze komunistyczne.  

Po wojnie, wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 w Warszawie, 
sygn. akt. 0.949/45 z 15.01.1946 r. skazany został na 10 lat więzienia, z 
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zaliczeniem okresu aresztowania od 17 sierpnia 1945 r. Na mocy amnestii, 
29.03.1947 r. sąd obniŜył karę o połowę 

Po uwolnieniu powrócił do rodzinnej Góry Kalwarii, gdzie pracował jako 
sadownik i kierownik sklepu. 

Pochowany na miejscowym Cmentarzu Parafialnym (L-22-013) 

• Stanisław Dunajewski (ur. 13 sierpnia 1900 w Górze Kalwarii, zm. 20 
stycznia 1985 we Wrocławiu) 

PoniŜej podano informacje o urodzonym w Górze Kalwarii oficerze Wojska 
Polskiego, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej Polski w 
1939 i Powstania Warszawskiego 

Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, w 1917 wstąpił do III Korpusu 
Polskiego. Podczas wojny polsko ukraińskiej w kwietniu 1918 dostał się do 
niewoli. Pozostawał ukraińskim jeńcem wojennym, aŜ do swojej ucieczki w 
czerwcu 1919. Następnie w Oddziale II Dowództwa Okręgu Generalnego 
„Lublin”. Od grudnia 1919 w 1 Pułku Strzelców Konnych, uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej, za zasługi odznaczony orderem Virtuti Militari, który 
otrzymał z rąk Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W okresie II Rzeczypospolitej po demobilizacji mieszkał w Lublinie, gdzie 
pracował 1921-1924 w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie w Łodzi, gdzie 
pełnił funkcję osobistego sekretarza wojewody łódzkiego Władysława 
Jaszczołta oraz członka zarządu P.O.W. w Łodzi. W latach 30-tych 
przebywał w Brazylii. 

Uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 w 25 Pułku Piechoty. śołnierz 
najpierw Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej o pseudonimie 
„Balcer”. Aresztowany przez Niemców, więzień Pawiaka od czerwca do 
października 1940, potem w więzieniu Gestapo na Sterlinga w Łodzi. 
Wykupiony przez ruch oporu 24.12.1940. Po uwolnieniu słuŜył jako technik 
w Biurze Informacji i Propagandy AK (referat „N” w Okręgu Warszawa). Do 
jego zadań naleŜała praca na powielaczu oraz prowadzenie kartoteki 
warszawskich Niemców, a w okresie od stycznia 1941 do lipca 1941 
powielanie ukazującego się w nakładzie 400 egzemplarzy pisma 
przeznaczonego dla Ŝołnierzy niemieckich Kennst du die Wahrheit, we 
współpracy z grupą tylko jemu znanych współpracowników. 

Po upadku powstania warszawskiego w latach 1944-1948 przebywał w 
Lublinie, gdzie został aresztowany przez NKWD. Od 1948 mieszkał we 
Wrocławiu, natomiast w 1960 przeprowadził się na stałe do Sobótki. 
Represjonowany i aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w czasach 
stalinowskich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dunajewski 
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Zdjęcia 

 
Jan Białek 

 
Bracia Bąkowie 

http://zubry1944.pl/index.php/maloznani/braciabak 
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Pomnik por. Jana Białka 

Fot. Mirosław Chada 

Napis na tablicy: 
Tu wartę pełni Ŝołnierz Armii Krajowej por. Jan Białek ps. „Kos” aresztowany i 

torturowany przez gestapo na Pawiaku, zesłany do hitlerowskiego obozu 
śmierci Auschwitz, oddał Ŝycie za Polskę w Mautchasen 22 października 

1942 r. mając 26 lat. Cześć Jego pamięci”. 

 
Tablica na grobowcu Tomasza Musiałowskiego i Zbigniewa Proszewskiego 

na Cmentarzu Parafii pw. NP NMP w Górze Kalwarii 
http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=150121 
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Grób Stanisława Marciniaka 

http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=150115 
 

 
Stanisław Dunajewski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dunajewski 
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Stanisław Bąk 

http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stanislaw-bak,2441.html#1 

Piśmiennctwo 
Henryk Świderski, Okupacja i kospiracja w Obwodzie AK Grójec „Głuszec”, 
Instytyt Wydawniczy PA, Warszawa 1989 
http://konstancinjeziorna.blox.pl/2013/08/Latem-1944.html 
http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=15503 
http://www.zspgrojec.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11
&Itemid=21 
http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=150121 
http://www.gorakalwaria.pl/651-Wojskowipatroninaszychulic.htm 
http://www.gorakalwaria.pl/651-IzbaPamiciwGrzeKalwarii.htm 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/37411,gora-kalwaria-pomnik-por--
jana-bialka.html 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/leon-bak,2437.html 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/odz_boj_kontr_993_w.htm 
http://zubry1944.pl/index.php/maloznani/braciabak !!!! 
http://www.nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=150170 
 



 319

159. TABLICA: śOŁNIERZE NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 
 

 
 

Pomnik Ŝołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Konstancin-Jeziorna, przy 
rondzie Jana Pawła II 

U podnóŜa duŜego głazu z powstańczą kotwicą umieszczono pamiątkową 
tablicę z nazwiskami poległych Ŝołnierzy oddziału. 

Pomnik powstał staraniem Koła nr 8 „Mączyński" Światowego Związku 
śołnierzy Armii Krajowej, został ufundowany przez gminę Konstancrn-
Jeziorna. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 20 września 2008 
roku. 

Barbara Kulińska przewodnicząca Koła nr 8 opowiadała o przebiegu walk na 
terenach gminy Konstancin-jeziorna. Wskazywała miejsca potyczek i walk. 
Zaapelowała o pamięć dla poległych Ŝołnierzy.  

Poświęcenia pomnika dokonali: ksiądz komandor Leon Szot, proboszczowie 
pobliskich parafii, księŜa Jan Tomtera i Bogdan Przegalinski.  

ZłoŜono kwiaty i wieńce, m.in. od burmistrza i Rady Miejskiej Konstancina, 
starosty piaseczyńskiego i burmistrza Wilanowa. Aktorzy mieszkający na 
terenie gminy Konstancin, chór i dzieci z Zespołu Szkot nr 2, wraz z orkiestrą 
estradową Rondo, odśpiewali pieśni patriotyczne.  

Narodowe Siły Zbrojne 

Narodowe Sity Zbrojne to polska konspiracyjna organizacja wojskowa, która 
powstała 20 września 1942 roku. Reprezentowała prawicowy odłam 
polityczny Rzeczypospolitej. Formacje NSZ walczyły nie tylko zbrojnie, ale 
takŜe za pośrednictwem wywiadu. Były częścią polskiej armii, która z 
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konspiracji walczyła z dwoma zbrodniczymi okupantami - Niemcami i ZSRR. 
Dlatego tym ludziom naleŜy się ludzka pamięć za przelaną krew. 

Narodowe Siły Zbrojne wywodziły się z ruchu narodowo-katolickiego. Od 
początku niemieckiej okupacji na terenie powiatu warszawskiego zaczęty 
powstawać organizacje konspiracyjne, powiązane ze Stronnictwem Narodo-
wym. Wpływy narodowe istniały równieŜ w powiecie piaseczyńskim. One to 
sprawiły, Ŝe powstał tu silny oddział NSZ, który działał w okolicach 
Piaseczna, a takŜe Wilanowa i Pyr, w Lasach Chojnowskich i Lesie 
Kabackim, jako samodzielny Batalion NSZ im. Brygadiera Czesława 
Mączyńskiego. 

Pod koniec wojny NSZ liczyły 90 tys. Ŝołnierzy. 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, wobec nie wyraŜenia zgody przez 
PKWN na działalność Stronnictwa Narodowego, oddziały NSZ podjęty 
samodzielnie walkę zbrój ną z rządami komunistycznymi. Przeprowadzano 
akcje uwalniania więźniów, likwidowano informatorów Urzędu 
Bezpieczeństwa i aktywistów PPR, atakowano placówki SłuŜby 
Bezpieczeństwa i Milicji. 

NSZ było najbardziej zwalczaną formacją, prześladowaną i nikczemnie 
oczernianą przez NKWD, KB W, UB i SB. 

śołnierze NSZ dopiero w 1991 roku otrzymali uprawnienia kombatanckie,  

Samodzielny Batalion Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera 
Czesława Mączyńskiego 

PoniŜszy opis stanowi przede wszystkim opracowanie: 
https://kjzsinr5.edupage.org/about/ 

Batalion został zorganizowany został w 1942 r. na terenie Mirkowskiej 
Fabryki Papieru. Dowódcą batalionu był ppor. "Szary" - Florian Kuskowski.  

12 kwietnia 1943 roku otrzymał sztandar, którego poświęcenie odbyło się w 
kościele p.w. Sw. Józefa w Mirkowie. 

W listopadzie 1943 r. batalion wszedł w skład Armii Krajowej.  

W roku 1944 w trzech kompaniach  batalion liczył około 373 Ŝołnierzy (w tym 
64 kobiety  

W grudniu 1943 roku Batalion liczył 314 Ŝołnierzy, a w kwietniu 1944 r. ponad 
400, w tym 64 kobiety w Wojskowej SłuŜbie Kobiet dowodzonej przez 
komendantkę Zofię Wisłocką "Piasecką".  

W skład Batalionu wchodziły trzy kompanie (dwie w Mirkowie i jedna w 
Piasecznie), złoŜone głównie z młodzieŜy pochodzacej z Klarysewa, 
Jeziorny, Konstancina, Słomczyna, Powsina, ale takŜe z Piaseczna i okolic 
Warszawy. 

Do chwili Powstania Warszawskiego w Szkołach PodchorąŜych wyszkolono 
36 podchorąŜych i znaczną ilość podoficerów. PodchorąŜowie awansowali na 
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funkcje dowódców plutonów, ich zastępców, dowódców druŜyn. Fakt 
działania na terenie organizacji podziemnych, gdzie głównym trzonem była 
Armia Krajowa, wpłynął pozytywnie na społeczeństwo, podtrzymując jego 
morale i nadzieję na rychłą niepodległość.  

W latach 1942-1944 batalion działał na terenie od Wisły (Opacz - Gasy) po 
Piaseczno i od Słomczyna po Powsinek - Wilanów.  

Miejscem koncentracji Batalionu była Fabryka Papieru w Mirkowie.  

1 sierpnia 1944 r. w godzinie "W" działalność bojową rozpoczęto w Mirkowie, 
gdzie stacjonowała kompania niemieckiej artylerii.  

1 sierpnia Ŝołnierze z kompanii z Mirkowa w sile około jednego plutonu (na 
tyle tylko było uzbrojenia) dowodzeni przez ppor. "Szarego", zaatakowali 
posterunek niemiecki w Fabryce Papieru w Mirkowie, zdobyli wartownię i 
wzięli do niewoli 56 Ŝołnierzy niemieckich. Wśród zdobyczy znajdowało się 
kilkadziesiąt karabinów, działo oraz granaty i amunicja. Po zwycięstwie 
powstańcy ruszyli w stronę Jeziorny Królewskiej. Na moście na Jeziorce 
doszło do starcia, w trakcie którego zginął dowódca ppor. „Szary” i dziewięciu 
jego Ŝołnierzy. Zginęło od razu pięciu, czterech zmarło przetransportowanych 
do szpitala, gdzie zmarli.. 

Wobec znacznej przewagi nieprzyjaciela oraz zagroŜenia dla ludności 
cywilnej w przypadku przedłuŜających się walk, oddział podzielił się na dwa 
pododdziały i wycofał do pobliskich lasów.  

Pierwszy pod dowództwem ppor. "Miłosza" - Mieczysława Szemelowskiego 
odszedł na miejsce koncentracji w Lesie Kabackim. Drugi pod dowództwem 
ppor. "Greya" - Tadeusza Wyszyńskiego odszedł przez Skolimów Wierzbno 
do Lasów Chojnowskich staczając po drodze potyczkę z obsadą reflektora 
pod wsią Czarnów i tracąc dalszych trzech zabitych.  

2 sierpnia na teren fabryki w Mirkowie wkroczył oddział Niemców z zamiarem 
odwetu za poraŜkę. Po przeprowadzeniu śledztwa sprawa zakończyła się 
dość szczęśliwie dla mieszkańców Mirkowa. Niemcy uwierzyli pracownicy 
dyrekcji fabryki, Ŝe mieszkańcy Mirkowa z wydarzeniami 1. sierpnia nie mieli 
nic wspólnego, Ŝe to byli partyzanci, którzy nie wiadomo skąd przyszli i nie 
wiadomo  dokąd poszli.  

Jednak nie obyło się bez ofiar. Niemcy zastrzelili w tym dniu 2. Ŝołnierzy, 
którzy pozostali w Mirkowie. Odnaleziono ich w zakamarkach hal fabrycznych 
i rozstrzelano.  

Kompania piaseczyńska miała swój odrębny przebieg wydarzeń w godzinie 
"W". Zbyt późno do Piaseczna dotarł rozkaz o rozpoczęciu Powstania, co 
uniemoŜliwiło dokonanie koncentracji sił. Pomimo tego, (w pierwszej fazie) to 
akcja zdobycia broni na posterunku policji w Iwicznej zakończyła się 
pomyślnie. Jednak w czasie transportu zdobytej broni oddział został 
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ostrzelany w rejonie ul. Mickiewicza. Byli zabici, stracono równieŜ zdobytą 
broń.  

W nocy z 1 na 2 sierpnia ppor. "Antek" z grupą Ŝołnierzy z III kompanii 
odszedł do Lasów Chojnowskich. W okolicach Pyr i |eziorki stoczono zwy-
cięską potyczkę z volksdeułschami, zamieszkującymi tę okolicę. Dołączyły do 
nich następne grupy, co w sumie stanowiło siłę bojową 1 plutonu.  

Kompania piaseczyńska dowodzona przez por. „Antka" z powodzeniem 
uderzyła na posterunek policji granatowej w Iwicznej.  

W Lasach Chojnowskich część kompanii piaseczyńskiej połączyła się 
najpierw z grupą ppor. "Greya", a następnie we wsi Wojciechowice z grupą 
ppor. "Miłosza".  

Oddział dowodzony przez ppor. "Miłosza" w nocy z 3 na 4 sierpnia 1944 r. 
wraz z Ŝołnierzami z batalionu "Krawiec" pod dowództwem kpt. "Grzegorza" - 
Mariana Bródki- Kęsickiego przeszedł z Lasów Kabackich do Chojnowskich. 
W niedługim czasie doszło do połączenia oddziałów dowodzonych przez 
ppor. "Antka", ppor. "Miłosza" i ppor. "Greya" w jedną kompanię - nazwaną 
Kompanią Leśną AK im. por. "Szarego" - pod dowództwem ppor. "Antka".  

Dowództwo batalionu przejął w tym czasie ppor. "Leszek" - Antonii 
Kowalewski.  

Kompania Leśna im. "Szarego" weszła w skład oddziałów powstańczych AK 
stacjonujących w tym czasie w Lasach Chojnowskich, dowodzonych przez 
kpt. "Grzegorza".  

Miejscami postoju kompanii w Lasach Chojnowskich były: Zalesie Dolne, 
wsie Czarnów, Wojciechowice, Piskórka i Gajówka Zimne Doły.  

11 sierpnia 1944 r. Kompania Leśna z częścią Ŝołnierzy z batalionu "Krawiec" 
stoczyła cięŜką walkę w silnie uzbrojonymi oddziałami Niemców, atakujących 
wieś Piskórkę. Pierwsze uderzenie przyjął na siebie 4-osobowy patrol z 
kompanii "Krawiec" pod dowództwem Władysława Włodarczyka ps. 
"Blondyn".  

Wystawieni oni byli jako czujka ubezpieczająca oddziały zakwaterowane we 
wsi. Wywiązała się ostra wymiana strzałów, która wystawiła w stan pogotowia 
pozostałą część oddziału stacjonującego we wsi. Nagłe zaskoczenie nie 
pozwoliło im na wycofanie się. Polegli: Witold Zienkowicz - "Witek", Bogdan 
Rawski - "Sęp", Henryk Wandel - "Jakub". Dowódca czujki Władysław 
Włodarczyk "Blondyn" zdołał się wycofać. Przyjęcie przez czujkę pierwszego 
szturmu niemieckiego pozwoliła na przygotowanie się do walki pozostałych 
oddziałów. Dzięki wspólnemu działaniu kompanii "Krawiec" i Kompanii Leśnej 
udało się odeprzeć atak na wieś.  

Po dość długiej walce Niemcy zaczęli się wycofywać na całej linii zabierając 
zabitych i rannych. Cała walka trwała 2-3 godziny i zakończyła się około 4-5 
po południu.  
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W ciągu jednej godziny zmieniono miejsce postoju przechodząc do wsi 
Wojciechowice. Kompania często zmieniała miejsce postoju, nękając 
nieprzyjaciela wypadami i patrolami bojowymi.  

17 sierpnia część Ŝołnierzy z Batalionu NSZ wyruszyła do Warszawy. Wśród 
nich kompania NSZ por. „Stefana", która uczestniczyła w ataku na Wilanów.  

25 sierpnia 1944 r. nastąpił atak Niemców mający zamiar całkowitego 
zniszczenia oddziałów w Lasach Chojnowskich. Jednak dobre ubezpieczenie 
całkowicie udaremniło ten manewr. Ataki zostały odparte. Lecz siły 
nieprzyjaciela były większe i przybywały nowe posiłki. Dalsza obrona nie była 
moŜliwa. Plutony i druŜyny rozpoczęły odwrót w kierunku Nowinek.  

Połączone oddziały pod dowództwem por "Lancy" przystąpiły do wydostania 
się z okrąŜenia. Pierwszym zadaniem było przekroczenie linii kolei Warszawa 
- Radom. Pierwsza próba wypadła niepomyślnie, gdyŜ silny ogień z broni 
maszynowej uniemoŜliwił przeprawę. Po niedługim czasie oddziałom 
powstańczym udało się zlikwidować gniazdo niemieckiej broni maszynowej. 
Wtedy cały oddział przekroczył tory wydostając się z okrąŜenia.  

Kolejnym miejscem postoju były lasy Pęcherskie.  

Niemcy pomimo zgromadzenia przewaŜających sił dla oczyszczenia Lasów 
Chojnowskich ze stacjonujących tam oddziałów powstańczych nie 
zrealizowali swych zamiarów. Następnego dnia w odwecie Niemcy dokonali 
represji na ludności cywilnej rozstrzeliwując we wsi Chojnów 23 osoby.  

Por. "Lanca" zabrał ze sobą w Góry Świętokrzyskie około 70 Ŝołnierzy z 
Leśnej Kompanii im. "Szarego". Tam stoczyli kilka potyczek i weszli w skład 
oddziałów AK. Reszta została zwolniona do domów i pozostawała w 
konspiracji do stycznia 1945 r.  

Po 1 sierpnia nieuzbrojona część batalionu przeszła do pracy konspiracyjnej 
utrzymując ciągłą współpracę z Kompanią Leśną. Ich głównym działaniem 
było zaopatrzenie w środki finansowe, Ŝywność, papierosy, informacje o 
ruchach nieprzyjaciela, zapewnienie opieki lekarskiej chorym i rannym. 
Dowództwo nad tą częścią batalionu przejął ppor. "Marian" - Zygmunt 
Zarębski.  

Florian Kuskowski 

Urodził się we Włocławku. 

W 1934 r. po ukończeniu miejscowego gimnazjum wstąpił na Wydział Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. Postępy w nauce miał na tyle dobre, Ŝe przez 
cały okres studiów zwolniony był z opłat, na które nie bardzo było go stać. 

Był członkiem Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu oraz działał czynnie 
w MłodzieŜy Wszechpolskiej (organizacji ideowo-wychowawczej). W 1934 r. z 
inspiracji siostry Jadwigi wstąpił do Stronnictwa Narodowego. W 1936 r. 
zapisał się do Korporacji "Ostoja". Studia ukończył wiosną 1939 r. Jesienią 
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zamierzał pójść do szkoły podchorąŜych. Zamiast powołania do wojska został 
przeniesiony do rezerwy bez odbywania czynnej słuŜby wojskowej. 

Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. zastał go w Warszawie, gdzie wstąpił do 
batalionu "Dzieci Warszawy" i do kapitulacji walczył na Ochocie. 

W listopadzie 1939 r. przyjechał do Jeziorny i został zatrudniony w straŜy 
przemysłowej Fabryki Papieru, której szefem był w tym czasie Włodzimierz 
Kozakiewicz "Barry" - późniejszy dowódca Ŝandarmerii AK w Powstaniu 
Warszawskim. Wstąpił do istniejącej juŜ na terenie fabryki Narodowej 
Organizacji Wojskowej - zaś od 1941 r. został jej szefem. W 1942 r. 
przekształcił ją w Batalion NSZ im. Mączyńskiego. 

Czesław Jan Mączyński 

Polski nauczyciel, historyk, pułkownik artylerii Wojska Polskiego, dowódca 
obrony Lwowa w listopadzie 1918, polityk II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm 
RP (1922–1927). 

Urodził się 9 lipca 1881 w Kaszycach, zmarł 5 lipca 1935 we Lwowie.  

W czasie wojny polsko-ukraińskiej, przez 22 dni w listopadzie 1918 byt 
komendantem polskich sił zbrojnych we Lwowie, od 22 listopada do 12 
grudnia 1918 komendantem miasta i powiatu Lwowa wraz z oddziałami 
bojowymi. Od 12 grudnia 1918 komendant Brygady Lwowskiej. Pod koniec 
kwietnia 1919 r poszedł na czele Brygady Lwowskiej z ofensywa nad Zbrucz. 
Pozostał na tym terenie do jesieni. W roku 1920, podczas inwazji 
bolszewickiej, organizował i dowodził Małopolskimi Oddziałami Armii 
Ochotniczej. 

Po wojnie został wybrany posłem do Sejmu, a po jego zamknięciu wrócił do 
wojska w stopniu pułkownika. Przez krótki czas pełnił rolę komendanta PKU 
w Wotkowysku i stąd na podstawie orzeczenia lekarskiego przeszedł w stan 
spoczynku. Spoczywa na cmentarzu Obrońców Lwowa Łyczakowskiej 
nekropolii, wśród szeregu innych prominentnych nazwisk. 

Ordery i odznaczenia 
• KrzyŜ Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari 
• KrzyŜ Niepodległości z Mieczami (1933)[13] 
• KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1922)[14] 
• KrzyŜ Walecznych – czterokrotnie 

Uzupełnienia 

Po Powstaniu sztandar Batalionu zakopano go w Lesie Chojnowskim. Po 
wojnie sztandar odkopano, a jego replikę poświęcono w 50-tą rocznicę 
Powstania Warszawskiego w kościele Sw. Anny w Piasecznie. 

Dla upamiętnienia działań Batalionu w walkach z najeźdźcą hitlerowskim 
pozostali Ŝyjący Ŝołnierze Batalionu wraz z ludnością cywilną zorganizowali 
budowę Cmentarza Powstańczego w Powsinie oraz ufundowali: 
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• tablicę pamiątkową w kościole św. Józefa w Mirkowie . Napis na tablicy: 
"Tu w Mirkowie w 1942 r. powstał i działał Samodzielny Batalion 
Narodowych Sił Zbrojnych - od 1944 r. Armii Krajowej - im. Czesława 
Mączyńskiego pod dowództwem por. „Szarego”. W dniu 1 sierpnia 1944 r. 
w godzinie „W” stoczył zwycięską Walkę z okupantem niemieckim 
następnie walczył dalej w Lasach Kabackich i Chojnowskich. Tablicę 
ufundowali b. Ŝołnierze batalionu. Mirków 1989 r."  

• tablicę pamiątkową w kościele parafialnym Św. BoŜej Rodzicielki Maryi w 
Klarysewie, ul. Słoneczna. Tablicę odsłonięto 21 maja 1989 roku.  

• kamień - pomnik we wsi Piskórka. Na tablicy wykonanej z brązu napis:  
"W hołdzie Ŝołnierzom Armii Krajowej poległym w dn. 11.8.1944 r. we wsi 
Piskórka w walce z okupantem oraz pamięci mieszkańców tej wsi 
poległych podczas walk powstańczych oddziałów VII Obwodu AK „ObroŜa” 
Rejon V „Gątyń” batalionu „Krawiec” oraz kompanii leśnej „Szary” 
Samodzielnego Batalionu im. Cz. Mączyńskiego. W 45 rocznicę Powstania 
Warszawskiego kombatanci i społeczeństwo."  
Pomnik odsłonięto 12 sierpnia 1990 roku.  

Zdjęcia 

 
Czesław Jan Mączyński 
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Odsłonięcie pomnika 

 
Uroczystości pod pomnikiem 1 sierpnia 2017 r. 

Od lewej: Paweł Kralik - kierownik wydziału gospodarki komunalnej, zastępca 
burmistrza Ryszard Machałek i radna Jadwiga Magdziarz 

Piśmiennictwo 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/32777,konstancin-jeziorna-pomnik-
zolnierzy-narodowych-sil-zbrojnych.html 
http://konstancinjeziorna.blox.pl/2013/08/Latem-1944.html 
http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci-specjalne/konstancin-jeziorna-w-
holdzie-powstancom 
W hołdzie patriotom z NSZ 
archiwum.konstancinjeziorna.pl/components/download/send.php?pos_id=455 
http://www.sppw1944.org/pamiec/obroza_4.pdf 
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160. TABLICA: WŁODZIMIERZ KOZAKIEWICZ 

 
Grób Włodzimierza Kozakiewicza ps. „Barry”, "Bary", "Bari" 

Cmentarz parafialny (stary) przy ul. Kościuszki w Piasecznie - Sektor VII, 
rząd 1, grób 3. 

Włodzimierz Kozakiewicz ps. „Barry” (ur. 22 listopada 1911 w Ciechanowie, 
syn Nikodema i Franciszki z domu Cytowska, zm. 11 marca 1954 w 
Piasecznie – Ŝołnierz AK, szef Ŝandarmerii Grupy Północ AK podczas 
powstania warszawskiego, w okresie powojennym szef Oddziału IV 
Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego, ps. „Barry”, „Bary”, „Bari”. 

Okres przed II Wojną Światową 

Podawane są róŜne informacje: 

• W. Kozakiewicz słuŜył w Ciechanowie w 11. Pułku Ułanów Legionowych w 
stopniu porucznika - niepotwierdzone relacje Leonarda Mroczka, Ŝołnierza 
Oddziału „Barry”,  

• W. Kozakiewicz to „bandyta z NSZ, samozwańczy major, w rzeczywistości 
b. plutonowy ochotniczej straŜy ogniowej"  – list mjr Mieczysław ChyŜyński 
ps. „Pełka”, mającego powaŜny zatarg z Kozakiewiczem w czasie walk na 
Starówce, do gen. Michała Roli-śymierskiego z 19 czerwca 1947 r.,. 

• Przedwojenny wachmistrz – rozpoznany przez płk. Stanisława Klepacza 
ps. „Jesion” w czasie walk na Starym Mieście. 
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Okres II Wojny Światowej 

W okresie okupacji niemieckiej był dowódcą straŜy przemysłowej w fabryce 
papieru w Mirkowie, a jednocześnie od wiosny 1943 pełnił funkcję dowódcy 
oddziału Ŝandarmerii Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa  PKB. 
Jednostka ta powstała po wydzieleniu 150 Ŝołnierzy, w tym 8 oficerów z 
batalionu odwodowego PKB Warszawa Północ i prawdopodobnie na 
początku 1944, przyjęła nazwę batalion szturmowy PKB "Wkra". 

Oddział zorganizował magazyny broni przy ul. Mokotowskiej 9, gdzie ukryto 9 
pistoletów i 5 granatów. Na śoliborzu, w dawnym forcie wojskowym, 
przechowywano 2 rkm, 3 pm, 25 granatów i 6 kb. Trzeci magazyn znajdował 
się w piwnicach komendy PKB. Nie wszystka broń dotarła na miejsce 
koncentracji oddziałów. 

1 sierpnia tego roku, czyli pierwszego dnia powstania warszawskiego, 
rozkazem nr 32 płk. Bronisława Chajęckiego ps. "Boryna", został mianowany 
nadkomisarzem. Stanął na czele nazwanego od swojego pseudonimu 
Oddziału „Barry”, miał on pełnić podwójne funkcje: bojowo-rozpoznawcze i 
porządkowe.  

Oddziały PKB, składające się w duŜym procencie z przedwojennych 
policjantów, miały zabezpieczyć w powstańczej Warszawie ład publiczny. Do 
ich obowiązków, w ramach funkcji porządkowych, naleŜała organizacja 
komisariatów, ochrona władz cywilnych, nadzór nad obozami jeńców, obsada 
włazów kanałowych, walka z dywersją - w tym wyłapywanie Volksdeutschów, 
szpiegów, niemieckich strzelców wyborowych – „gołębiarzy", przerzucanych 
na tereny zajęte przez Polaków. 

1 VIII oddział "Barrego" opanował komisariaty policji granatowej: Komisariat 
XII przy ul. Daniłowiczowskiej 10 oraz Komisariat II na ul. Długiej 13. Zdobyto 
teŜ Centralny Areszt Śledczy na Daniłowiczowskiej 7, z którego uwolniono 
grupę 20 jeńców sowieckich.  

W pierwszych dniach VIII Ŝołnierze "Barrego" wzięli udział w wielu akcjach 
bojowych wykonywanych przez inne oddziały, m.in. w zdobyciu Banku 
Polskiego, Pałacu Blanka, w ataku na magazyny przy Stawkach. 

śołnierze "Barrego" uczestniczyli teŜ w budowie barykad na ulicach: Długa-
Bielańska, Miodowa-Senatorska, Senatorska-Daniłowiczowska, Hipoteczna, 
Miodowa-pl. Krasińskich, pl. Krasińskich-Nowiniarska. 

śołnierze "Barrego" bronili takŜe redut: Ratusz, Kanoniczki, Bank Polski i 
"Matki Boskiej" przy Długiej 29. Na terenie Ratusza uruchomili produkcję 
granatów. 

Po zdobyciu Pałacu Blanka i wzięciu wielu jeńców niemieckich Ŝołnierze 
„Barrego” nadzorowali ok. 100 jeńców w obozie zorganizowanym w 
piwnicach Sądu Apelacyjnego. Plutonem pilnującym jeńców dowodził por. 
JeŜewski "Tata".  
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6 sierpnia W. Kozakiewicz przeniósł swoją siedzibę z Ratusza do kościoła 
garnizonowego przy ul. Długiej, a stamtąd do gmachu Sądu Apelacyjnego 
przy Placu Krasińskich.  śołnierze „Barrego” brali udział w wypadach na 
Pawiak, Stawki, getto i Dworzec Gdański. W tym czasie oddział był juŜ lepiej 
uzbrojony: 1 rkm, 50 kb, 4 pm, 4 miotacze ognia i duŜo granatów 

9 (7?) sierpnia „Barry” został mianowany szefem Ŝandarmerii Grupy Północ 
AK. Około 20 sierpnia rozkazem dowódcy Grupy Północ AK, płk. Karola 
Ziemskiego ps. „Wachnowski” awansowano go do stopnia majora.  

W drugiej połowie sierpnia Ŝołnierze "Barrego" uczestniczyli w obronie 
barykad na odcinku mjr. "Sosny". Tego ostatniego mjr "Barry" uratował 24 VIII 
1944, w czasie walk o Redutę obraz "Matki Boskiej", wyciągając go spod 
ostrzału przy pomocy rzuconej liny 

Od 29 sierpnia jego oddział sprawował nadzór i ochraniał ewakuację 
kanałami sił powstańczych i ludności cywilnej na Starówkę.] W ostatnich 
dniach obrony Starówki organizował i ochraniał ewakuację kanałami. 

31 sierpnia na czele swojego oddziału ewakuował się kanałami do 
Śródmieścia. 

Tam walczył w rejonie Zielnej, Złotej, Brackiej, Szpitalnej, Zgoda i 
Świętokrzyskiej. Kwatery oddziału znajdowały się przy ul. Zielnej 8 i Brackiej 
13 w Cukierni Kuczyńskich. 

Okres po zakończeniu Powstania 

Od lutego 1945 był oficerem KG Narodowego Zjednoczenia Wojskowego - 
NZW jako szef IV Oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej. Aresztowany przez 
NKWD w kwietniu 1945, osadzony w obozie koncentracyjnym w 
Rembertowie. Po akcji podziemia i uwolnieniu części więźniów ukrywał się, 
do konspiracji juŜ nie wrócił.  

Ponownie aresztowany przez UB w 1947 (?).W trakcie powojennych 
procesów funkcjonariuszy PKB i Delegatury Rządu mjr Kozakiewicz został 
powaŜnie obciąŜony przez jednego z oskarŜonych. Niesłusznie przypisano 
mu mordowanie komunistów w czasie Powstania Warszawskiego. 

Informacje uzupełniające 

W Powstaniu Warszawskim stan oddziału dzięki napływowi Ŝołnierzy z innych 
jednostek i licznych ochotników powiększył się. Jego zastępcą por. Edward 
Budniak ps. "Karol", dowódcami kompanii byli por. Tadeusz Blusiewicz i por. 
Edward Kwietniewski "Adam", por. "Łuna" był dowódcą plutonu. 

1 VIII 1944 oddział "Barrego" zdobył i obsadził Ratusz. Wobec masowego 
napływu ochotników, przy oddziale powstał punkt werbunkowy. Na 
dziedzińcu zdobytego 1 sierpnia Ratusza por. "Adam" prowadził szkolenie 
ochotników.  
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Oddział "Barrego" liczył od 318 do 360 ludzi. Od pierwszych dni walki jego 
Ŝołnierze nosili długie, czarne gumowe płaszcze, dlatego nazywano ich 
"czarnymi". Później - w pierwszym tygodniu sierpnia - ludzie "Barrego" zostali 
umundurowani w zdobyczne "panterki". Sam "Barry" na zachowanych 
zdjęciach ubrany jest w niemiecki mundur załóg Sturmgeschütz - 
Sturmgeschützjäcke M-42.  

9 VIII 1944 oddział przyjął nazwę i barwy Ŝandarmerii - Ŝółte apaszki], ale 
nadal był oddziałem liniowym. Ścisłe funkcje policyjne pełniło w nim ok. 80 
ludzi: pluton por. "Rysia" - NN, pluton NSZ z Brygady "Koło", pluton SłuŜby 
Bezpieczeństwa AL i sekcja Ŝandarmerii zawodowej wachmistrza 
"Brodatego" - NN. Zastępcą Kozakiewicza został dowódca SB AL Stanisław 
Kurland  ps. "Krzemiński". Pluton "Rysia" zajmował się osłoną sztabu Grupy 
"Północ". 

Działalność mjr. „Barrego” w okresie ewakuacji ze Starówki wzbudzała 
kontrowersje, wielu dowódców i Ŝołnierzy uwaŜało zachowanie jego i jego 
podkomendnych za brutalne.  

Dotyczyło to zwłaszcza okresu po 27/28 sierpnia, gdy ze Starego Miasta 
samowolnie ewakuowały się składające się z 300 Ŝołnierzy oddziały Armii 
Ludowej. Oddziały te wdarły się do kanałów terroryzując Ŝandarmów – po tym 
wydarzeniu stosunki między mjr. "Barrym", a Ŝołnierzami AL stały się napięte. 
Zdecydowane interwencje ludzi "Barrego", którzy na rozkaz swego dowódcy 
nie zawahali się zagrozić kolejnym uciekinierom bronią, zapewniły "Barremu" 
trwałą nienawiść AL-owców. Doczekał się opinii "najbardziej ordynarnego i 
plugawego oficera AK".  

Bezwzględność i brutalność z jaką ten oficer zaprowadził porządek, 
zapewniła jemu i jego Ŝołnierzom szczególną niechęć Ŝołnierzy i ludności 
cywilnej. Jednak po wielu latach pojawiły się, Ŝe to właśnie działania 
"Barrego", który zdecydowaną postawą potrafił wymusić ład i porządek, 
pozwoliły przeprowadzić ewakuację w sposób zorganizowany. Tak więc wielu 
staromiejskich Ŝołnierzy AK Ŝycie zawdzięcza mjr. „Barremu”. 

Bernard Ber Mark niesłusznie przypisywał mu mordowanie komunistów i 
śydów.  
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Zdjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mjr "Barry"Włodzimierz Kozakiewicz 

 

Sztab Grupy "Północ" po przejściu do Śródmieścia. W niemieckim 
hełmie stoi mjr „Barry” 
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"Barry" z (w hełmie z lornetką, w niemieckim płaszczu motocyklowym) wraz z 

grupą swoich Ŝołnierzy obserwuje  przelot sowieckich samolotów, które w 
pierwszej dekadzie września pojawiły się nad Warszawą. Zdjęcie wykonane 

na ul. Zgoda przed kamienicą nr 9. 

 

Oddział mjr "Barrego" po przejściu kanałami do Śródmieścia. 
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Piśmiennictwo 
http://konstancinjeziorna.blox.pl/2014/03/Zolnierz-wyklety.html 
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Kozakiewicz 
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/sosna_barry.htm 
http://www.historiabraniewa.hekko.pl/index.php/ii-wojna/101-1944-powstancy-
warszawscy-byli-wsrod-nas !!!! 
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POWIAT PRUSZKOWSKI 
161. TABLICA: ARESZTOWANIE I PROCES SZESNASTU 
PRZYWÓDCÓW POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 

 
Pomnik przed willą, z której zostali uprowadzeni przywódcy podziemnych 

władz Rzeczypospolitej Polskiej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_szesnastu#/media/File:Proces_szesnastu

_-_tablica_pami%C4%85tkowa.jpg 
Pruszków Al. Armii Krajowej 11 (dawniej ul. Pęcicka 5)  

Autor Karol śarski (ur. 14.09.1927, zm. 08.11.2003)  
Pomnik powstał dzieki staraniem Środowiska śołnierzy VII Obwodu AK 
"ObroŜa". Został odsłonięty 9 czerwca 1990 roku przez ministra Adama 

Bienia, wówczas jedynego jeszcze Ŝyjącego z grupy aresztowanych 
"Szesnastu" i poświęcony przez ks. bp. Zbigniewa Kraszewskiego. 

Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa WP, na czele której po raz 
pierwszy razem stanęły poczty sztandarowe Wojska Polskiego i Środowiska 
śołnierzy Armii Krajowej. W uroczystości wzięły udział rodziny "Szesnastu", 
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz licznie zebrane 

społeczeństwo pruszkowskie.  
Pomnik to fragment muru z 16 tablicami z czarnego granitu, kaŜda z 
imieniem, nazwiskiem i wykazem pełnionych funkcji w Państwie 
Podziemnym. Pod tablicami łaciński napis "LAUS AUDACIBUS 
CONTUMACIBUS - FIAT VERITAS ET IUSTITIA" - Chwała odwaŜnym, 
wytrwałym - niech się stanie prawda i sprawiedliwość. Obok 16 tablic 
umieszczono odlew z brązu kotwicy i opis historii upamiętnionych wydarzeń 
z podpisem: "Przywódcy podziemnych władz Rzeczypospolitej Polskiej 
zaproszeni na rozmowy z władzami sowieckimi przybyli do tego domu w 
dniach 27-28 marca 1945 r. Stąd zostali podstępnie uprowadzeni przez 
N.K.W.D. do Moskwy gdzie byli bezprawnie więzieni, sądzeni i skazani przez 
kolegium wojskowe Sądu NajwyŜszego ZSRR w tzw. Procesie Szesnastu w 
dniach 18-21 czerwca 1945 r. - W 45 lecie wydarzeń - potomnym, Rodacy".  
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Po lewej stronie pomnika umieszczono metalowy krzyŜ i płonący znicz.  
Dalszy opis stanowią przede wszystkim fragmenty publikacji Dominika 
Kucinskiego: Proces Szesnastu: z Warszawy do Moskwy 

Okoliczności aresztowania 
Pierwszy propozycję przeprowadzenia rozmów z dowództwem sowieckim 
otrzymał ostatni Komendant Główny AK, a wówczas Komendant Główny 
organizacji NIE gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”. Skonsultował ją z 
Radą Jedności Narodowej, która na posiedzeniu w Podkowie Leśnej 21 
lutego 1945 roku jednomyślnie odradziła pójście na takie spotkanie. 
Jednocześnie jednak cały czas szukano za wszelką cenę sposobów 
„legalizacji” działalności polskich partii politycznych w warunkach 
komunistycznych rządów. Dlatego polscy przywódcy gotowi byli ponieść 
kaŜde ryzyko. 
4 marca 1945 roku odbyło się w Pruszkowie wstępne spotkanie delegacji AK 
z płk Pimienowem, pełnomocnikiem gen. Iwana Sierowa (występującego pod 
fałszywym nazwiskiem gen. Iwanowa), w rzeczywistości naczelnika 
radomskiej grupy operacyjnej NKWD, który organizował bezpiekę w 
Radomiu. Pimienow zapewniał, Ŝe strona sowiecka ma uczciwe zamiary, a 
podjęcie rozmów przyniosłoby odpręŜenie w stosunkach między AK a ZSRR. 
Ręczył takŜe słowem honoru za bezpieczeństwo polskiej delegacji. Na koniec 
wręczył Polakom listy dla gen. Leopolda Okulickiego i wicepremiera Jana 
Stanisława Jankowskiego z zaproszeniem na spotkanie ze sztabem 
marszałka Gieorgija śukowa i gwarancją bezpieczeństwa.  
W atmosferze wzajemnego zrozumienia miano omówić najwaŜniejsze sprawy 
ku wzajemnej korzyści.  
6 marca o godz. 23:15 został przekazany gen. Leopoldowi Okulickiemu przez 
pośredników list od płk. Pimienowa: 
Generał brygady „Niedźwiadek" 
Mam najlepszą wolę, która — jak myślę — spotka się niewątpliwie z pańskim 
pełnym poparciem i uznaniem, by doprowadzić do jednej rzeczy, a 
mianowicie, by dopomóc Panu doprowadzić do skutku spotkanie z 
przedstawicielami dowództwa 1 Frontu Białoruskiego gen. płk. Iwanowem.  
Spotkanie to miałoby nastąpić w ciągu najbliŜszych paru dni. Zdaję sobie 
oczywiście sprawę ze wszystkich trudności tego zamierzenia, ale z drugiej 
strony rozumiem równieŜ absolutną konieczność i olbrzymie znaczenie 
takiego spotkania, czego nie mogę zresztą wyłoŜyć w całości w tym krótkim 
liście. Jestem zdania, Ŝe spotkanie między Panem a gen. płk. Iwanowem 
powinno się odbyć tak szybko, jak tylko jest moŜliwe. Mogę powiedzieć 
jedynie, Ŝe to oczekiwane spotkanie moŜe rozwiązać i niewątpliwie rozwiąŜe 
sprawy, które wydają się być niemoŜliwe do szybkiego rozwiązania na innej 
drodze. Wzajemne zrozumienie i zaufanie pozwolą załatwić bardzo waŜne 
problemy i zapobiegną dalszemu się ich zaostrzeniu.  
Zwracam się do Pana równocześnie, Panie Generale, by zrozumiał Pan moje 
własne trudności w zorganizowaniu tego spotkania, poniewaŜ termin ustalony 
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z gen. Iwanowem minął juŜ dawno. Mam jednak nadzieję, Ŝe gen. płk Iwanow 
weźmie pod uwagę moje argumenty i Ŝe to spotkanie dojdzie do skutku w 
ciągu najbliŜszych dni. Z mojej strony, jako oficer Armii Czerwonej, któremu 
została powierzona tak bardzo waŜna misja, gwarantuję Panu moim słowem 
oficerskim, Ŝe od tej chwili Pański los będzie spoczywał w moich rękach i Ŝe 
po Pańskim przybyciu do naszej kwatery będzie Pan absolutnie bezpieczny.  
Liczę na spotkanie z Panem niebawem i przesyłam Panu moje pozdrowienia.  
Proszę o poinformowanie mnie o Pańskiej decyzji.  
Gwardii pułkownik Pimienow 
Pomimo nieufności wobec Sowietów i ogromnego ryzyka osobistego Polacy 
postanowili przybyć na spotkanie. Nie wiedzieli, Ŝe uczestniczą w specjalnej 
operacji NKWD i kontrwywiadu sowieckiego, kierowanej przez gen. Iwana 
Sierowa. Na nawiązanie kontaktów nalegały takŜe rządy Wielkiej Brytanii i 
USA. Ostatecznie równieŜ RJN zaakceptowała decyzję podjęcia wspólnych 
rozmów.  
Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego przyjęli sowiecką propozycję 
rozmów politycznych, mając nadzieję, Ŝe pozwoli to na wejście 
reprezentantów przedwojennych partii demokratycznych do komunistycznego 
Tymczasowego Rządu RP, który w tym momencie był juŜ uznany jako polskie 
władze przez polityków Wielkiej Trójki: J. Stalina, W. Churchilla i F. D. 
Roosevelta. Porozumienie się ze stroną sowiecką i polskimi komunistami 
miało pozwolić na przeprowadzenie demokratycznych wyborów, które 
wyłonią faktyczną reprezentację polskich obywateli i współudział w rządach.  
Wicepremier Jankowski spotkał się jeszcze dwukrotnie z płk Pimienowem, 
aby ustalić plan rozmów. Miały one dotyczyć głównie stanowiska polskiego 
wobec władz ZSRR, uzgodnień jałtańskich oraz sytuacji na zapleczu frontu. 
Pimienow oświadczył przewrotnie, Ŝe władze sowieckie, widząc brak oparcia 
Rządu Tymczasowego w społeczeństwie, pragną porozumienia z szerszym 
przedstawicielstwem Polaków. Ponadto zaproponował poszerzenie delegacji 
polskiej o przedstawicieli róŜnych partii, co zostało przyjęte. Polscy 
przywódcy pozytywnie odnosili się do idei porozumienia, natomiast 
uspokojenie zaplecza frontu uzaleŜniali od zwolnienia aresztowanych i 
zesłanych do łagrów oficerów i Ŝołnierzy AK.  
Rząd RP na uchodźstwie był poinformowany o mających się odbyć 
rozmowach. Przysłał nawet rodzaj instrukcji: Rozmowy te wykorzystajcie 
przede wszystkim celem złagodzenia kursu w kraju i zaniechania terroru oraz 
deportacji.  

Przebieg aresztowania 
27 marca 1945 roku około godziny 8.30 delegat rządu i wicepremier na kraj 
Jan Stanisław Jankowski, przewodniczący Rady Jedności Narodowej 
Kazimierz PuŜak (przedstawiciel PPS „Wolność, Równość, Niepodległość) 
oraz minister-członek Krajowej Rady Ministrów Antoni Pajdak spotkali się na 
przystanku EKD w Szczęśliwcach i razem pojechali do Pruszkowa, gdzie w 
willi przy ul. Pęcickiej 3 (obecnie ul. Armii Krajowej) miała się odbyć rozmowa 
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z gen. Sierowem.  
Dom w którym zaplanowano spotkanie była parterowy z wysokim 
poddaszem. Ponad wejściowym gankiem znajdował się mały taras z 
murowaną barierką co nadawało całości charakteru staropolskiego dworku. 
Owa willa była lokalną siedzibą NKWD.  
JuŜ w czasie trwających rozmów Pimienow podziękował Pajdakowi, który 
opuścił budynek pełen wielkiego optymizmu, wręcz zaskoczony przyjaznym 
stanowiskiem Rosjan.  
Około południa do pruszkowskiej willi przybył gen. Leopold Okulicki.  
Z powodu przeciągających się rozmów Pimienow zaprosił zgromadzonych na 
obiad. Po posiłku poinformowano zgromadzonych, Ŝe pojadą teraz na 
spotkanie z generałem Iwanowem w inne miejsce. PuŜak z Jankowskim 
wsiedli do jednego samochodu zaś Okulicki do osobnego auta. Na krótko 
stanęli we Włochach w siedzibie NKWD przy ul. Cienistej 16, skąd dalej 
zawieziono ich na warszawską Pragę na ulicę Środkową 13 (obecnie 
Strzelecka 8) - tu od „wyzwolenia” w 1944 r. mieściła się początkowo kwatera 
główna, a zarazem katownia NKWD, była to zarazem jedna z dwóch siedzib 
słynnego generała sowieckiej bezpieki Iwana Sierowa. Tam z PuŜakiem 
rozmawiał właśnie generał Iwanow, który poinformował, Ŝe rozmowy będą 
kontynuowane w Moskwie i tam teŜ zostanie załatwiona sprawa przelotu do 
Londynu.  
Rankiem 28 marca Jankowskiego i PuŜaka przewieziono na nieznane polowe 
lotnisko, gdzie spotkali Okulickiego, z którym nie widzieli się od momentu 
wejścia do samochodu w Pruszkowie. Teraz razem wsiedli do podstawionego 
samolotu i odlecieli do Moskwy. Około godziny 17.00 wylądowali, po czym 
zostali pod eskortą przetransportowani do więzienia wewnętrznego NKWD – 
Łubianka.  
Tymczasem wieczorem 27 marca, jak to było umówione, delegaci 
poszczególnych partii oczekiwali w Warszawie na ulicy Wilczej lub HoŜej na 
Okulickiego, Jankowskiego i PuŜaka. Zamiast nich przybył jedynie Pajdak, 
którego Pimienow wypuścił z toczących się rozmów, który uspokajał 
zgromadzonych, Ŝe negocjacje odbywają się tak jak to było zaplanowane. 
Zapewnienia Pajdaka nie rozwiały zrodzonych niepewności, tym bardziej, Ŝe 
Kazimierz Bagiński miał otrzymać tajemniczy list ostrzegający o moŜliwości 
aresztowania. Dzisiaj nie wiele wiadomo na temat tego listu, jego 
pochodzenia, ani zasadniczej treści jednak sama przesłanka nie mogła nie 
pozostawić wraŜenia na zgromadzonych. W nocy odbyła się jeszcze 
konferencja SL, na ulicy Górskiego lub Wareckiej, gdzie jeszcze raz 
konsultowano stanowisko wobec Sowietów.  
Następnego dnia, przed południem, czyli w czasie kiedy z podwarszawskiego 
lotniska odlatywał samolot z Okulickim, Jankowskim i PuŜakiem kierując się 
do Moskwy, wszyscy delegaci zgromadzili się przed wskazaną willą, na ulicy 
Pęcińskiej 3 w Pruszkowie, gdzie na ganku powitał ich znajomy juŜ płk 
Pimienow.  
Około południa progi tego domu przekraczali: Antoni Pajdak (PPS-WRN), 
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Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Kobylański, Zbigniew Stypułkowski i 
Aleksander Zwierzyński ze Stronnictwa Narodowego, Józef Chaciński i 
Franciszek Urbański ze Stronnictwa Pracy, Adam Bień, Kazimierz Bagiński” i 
Stanisław Mierzwa ze Stronnictwa Ludowego” oraz Eugeniusz Czarnowski i 
Stanisław Michałowski” ze Zjednoczenia Demokratycznego.oraz jako tłumacz 
Józef Stemler. Podobnie jak poprzedniego dnia, tak i teraz płk Pimienow 
powiedział zgromadzonym, Ŝe rozmowy z generałem Iwanowem odbędą się 
w innym miejscu. Kiedy delegaci wychodzili z willi na podwórku stało juŜ 
kilkanaście czarnych limuzyn, którymi przewieziono ich do Włoch, gdzie w 
dwóch bliźniaczo podobnych domkach w siedzibie NKWD przy ul. Cienistej 
16spędzili resztę dnia i noc z 28 na 29 marca na fotelach.  
Rankiem następnego dnia przewieziono ich na polowe lotnisko, bardzo 
moŜliwe, Ŝe to samo z którego dzień wcześniej odleciał pierwszy transport 
więźniów. Tam teŜ spotkali Aleksandra Zwierzyńskiego, aresztowanego 
kilkanaście dni wcześniej. Mimo tych wyraźnych oznak, nadal wierzono, Ŝe 
wszystko zostanie w odpowiedni sposób wyjaśnione. Dopiero po godzinie 
lotu, kiedy zorientowano się, Ŝe samolot przeleciał nad Bugiem zrozumiano, 
Ŝe nie lecą do Londynu na konsultacje jak im dotychczas wmawiano. Jeden z 
konwojentów półŜartem półserio, spytał się czy nie wzięli na tak daleką drogę 
garści ziemi ojczystej. Po chwili jednak dodał, Ŝe w Moskwie są juŜ Eden i 
inni i Ŝe tam trwać będą rozmowy dotyczące Komisji Trzech Mocarstw. 
Kolejne zaskoczenie pojawiło się, kiedy samolot po wielogodzinnym locie 
wylądował nie w Moskwie, ale gdzieś daleko w polu, w nieznanym miejscu. 
Później okazało się, Ŝe są w okolicach Iwanowo-Wozniesieńska około 300 
kilometrów od Moskwy. Kiedy wylądowali był późny wieczór, było ciemno, a 
pole na którym znajdowało się lotnisko przykryte było grubą warstwą śniegu. 
Po kilkunastu minutach dotarli do małego budynku na pustkowiu, skąd 
później zabrano ich dalej. Prawdopodobnie około 22.00 wsiedli do pociągu, 
którym przewieziono ich do Moskwy, gdzie dotarli juŜ po południu 30 marca. 
Z chwilą kiedy przekraczali mury słynnego więzienia NKWD, prysły ich 
ostatnie nadzieje.  

Śledztwo 
Aresztowani, zaraz po przywiezieniu na Łubiankę, zostali rozmieszczeni w 
osobnych celach i od tego momentu praktycznie nie mogli się ze sobą 
kontaktować. Izolacja była jedną z częstszych metod stosowanych przez 
NKWD w śledztwach o charakterze politycznym. Wzajemne kontakty 
więźniów ograniczone zostały jedynie do sporadycznych konfrontacji w 
czasie przesłuchań, a tak Ŝaden z więźniów nie wiedział co mówi inny. Miało 
to wprowadzić w ich zeznania rozbieŜności, jakie moŜna było wykorzystać na 
procesie.  
Przesłuchania były prowadzone w systemie tzw. konwejeru, czyli przez wiele 
godzin, głównie w nocy. Chodziło o to, aby spowodować u uwięzionych 
załamanie fizyczne i psychiczne. Zeznania były zbierane przez oficerów 
śledczych w języku rosyjskim, a nie wszyscy pokrzywdzeni nim władali.  
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Wobec aresztowanych nie stosowano przemocy fizycznej, jednak 
przesłuchania, brak snu, dostatecznych racji Ŝywnościowych i ograniczenie 
dostępu do środków higieny osobistej musiało wywołać osłabienie odporności 
psychicznej przesłuchiwanych, co w połączeniu z poczuciem nieustannego 
zastraszania musiało doprowadzić do poŜądanych przez śledczych skutków.  
Na korytarzach więziennych rozłoŜone były miękkie dywany, które tłumiły 
głosy kroków, straŜników zaglądających przez wizjer w drzwiach do cel 
więźniów. Ci o tym wiedzieli, lecz nigdy nie mogli przewidzieć, kiedy są 
obserwowani, a kiedy mają chwile prywatności dla siebie, w efekcie czego 
stale poddani byli poczuciu inwigilacji. Cele w których byli umieszczeni były 
stosunkowo małych rozmiarów, w nich znajdowało się metalowe łóŜko, 
stołeczek, mała szafka oraz zakratowane okno wychodzące na podwórze, 
które jednak przez większość czasu było przysłonięte koszem. Ciekawym jest 
wspomnienie Bienia, który zaznaczał, Ŝe pościel zawsze była świeŜa i czysta 
o co dbano i przestrzegano.  
Dzień w więzieniu rozpoczynał się zasadniczo o godzinie 6.00 i kończył o 
22.00. W ciągu dnia, po godzinie 14.30 przewidywano około 2.5-godzinny 
odpoczynek, jednak bardzo często był on naruszany przez oficerów 
śledczych podobnie jak odpoczynek nocny. Dziennie podawano 3 posiłki, 
które jednak miały charakter mocno symboliczny, podobnie jak tzw. czaj 
podawany około godziny 17.00, który bardziej przypominał czysty wrzątek niŜ 
herbatę. Bardzo często praktykowano przesłuchania nocne, które trwały od 3 
do 8 godzin, co miało spowodować zmęczenie aresztowanych. Sami śledczy 
stosowali wytrawne metody przesłuchań, bardzo często zmieniając charakter 
pytań, oraz swój stosunek do aresztowanego.  
Zgodnie ze wspomnieniami Adama Bienia juŜ w 24 godziny po przyjeździe do 
więzienia zaczęły się pierwsze przesłuchania, które z nim prowadził Sorokin. 
RównieŜ Bagińskiego przesłuchiwał Sorokin, zasadniczo jednak starano się, 
aby kaŜdego więźnia przesłuchiwał osobny śledczy, tak aby mógł się skupić 
na tym jednym konkretnym przypadku. Bień, wspominał bowiem, Ŝe Sorokin 
nie prowadził notatek na bieŜąco, w czasie przesłuchania, ale dopiero po 
zakończonej rozmowie pisał protokół, który następnie przedstawiał 
aresztantowi do podpisania. Daje to podstawy by sądzić, Ŝe protokoły z 
przesłuchań jakie sporządzali śledczy, były tendencyjnie redagowane, tak 
aby pasowały do całościowo z góry zaplanowanego formatu.  
Wspólnym elementem wspomnień więźniów jest fakt, Ŝe w początkowym 
okresie śledztwa oficerowie byli wręcz uprzejmi w stosunku do 
przesłuchiwanych, dopiero kiedy rozmowy przeszły na temat organizacji i 
celów organizacji „Nie„, atmosfera przesłuchań nabrała bardziej agresywnego 
wymiaru. Zasadniczo od więźniów starano się wszelkimi konwersacyjnymi 
środkami wymusić zeznania samooskarŜające się za przygotowania 
działalności tej organizacji, oraz jasno precyzujące jej działalność jako wrogą 
w stosunku do ZSRR. Szczególnie aktywnie naciskano aby w jakiejkolwiek 
formie przesłuchiwani sugerowali, Ŝe tajna organizacja ”Nie”, miała być nie 
tylko wrogo nastawiona do Armii Czerwonej, ale wręcz miała działać w bloku 



 341

z Niemcami.  
W większości przypadków aresztowani przyznawali się, Ŝe jako działacze 
Polskiego Państwa Podziemnego ponoszą odpowiedzialność polityczną za 
działalność tej organizacji, jednak zaznaczali, Ŝe nie byli informowani o 
szkodliwej jej działalności w stosunku do oddziałów Armii Czerwonej. 
Wyraźnie natomiast odcinano się od wszelkich pomówień sugerujących 
jakiekolwiek porozumienie z hitlerowskimi Niemcami. Podobnie jak przed 
aresztowaniem tak i teraz Sowieci, szczególną uwagę poświęcili Okulickiemu, 
którego wyjątkowo przesłuchiwało dwóch oficerów: Włodzimierski oraz 
Proszyn. MoŜna się zatem domyśleć, Ŝe Okulicki miał być pierwszoplanową 
postacią mającego nastąpić procesu, a co za tym idzie on sam mógł się 
spodziewać najgorszego.  

Proces sądowy 
18 czerwca, o godzinie 9.00 więźniowie byli prowadzeni przez korytarze 
Łubianki do wyjścia z więzienia, przed którym stały juŜ specjalnie 
przygotowane do konwoju aresztantów samochody. W niecałe dwie godziny 
później ludzie ci, wchodzili juŜ do Domu Związków w którym miał odbyć się 
proces. Szli gęsiego, między kaŜdym znajdował się Ŝołnierz NKWD, ubrany w 
paradny mundur, ze złotymi epoletami, granatowymi spodniami i białymi 
rękawiczkami. Po chwili wchodzili juŜ po schodach na pierwsze piętro gdzie 
odnaleźli się w wysokiej i obszernej sali.  
Zostali umieszczeni w specjalnych ławach w czterech rzędach w prawej 
części sali. Pomiędzy miejscem zajmowanym przez podsądnych a 
publicznością stało dwóch straŜników, którzy często się zmieniali. W prawych 
dłoniach trzymali karabiny zakończone bagnetami, równieŜ i oni błyszczeli 
paradnymi mundurami.  
Na sali obecni byli m.in. urzędnicy ambasady amerykańskiej i brytyjskiej oraz 
dziennikarze.  
Sądowi przewodniczył gen. Wasilij Ulrich, pełniący funkcję przewodniczącego 
Kolegium Wojskowego Sądu NajwyŜszego ZSRR. W latach 1936–1938 w tej 
samej sali przewodniczył on sądom, które skazywały masowo na śmierć 
tysiące starych bolszewików tępionych w wielkiej czystce Stalina, skazał na 
śmierć m.in. Zinowiewa, Bucharina i marszałka Tuchaczewskiego.  
Jako oskarŜyciele wystąpili: gen. mjr Nikołaj Afanasjew, generalny prokurator 
wojskowy ZSRR oraz radca państwowy Roman Rudenko - późniejszy 
reprezentant ZSRR na Procesie Norymberskim.  
Pomiędzy podsądnymi a prokuratorami znajdowało się siedmiu obrońców 
wyznaczonych z urzędu, m.in. Braude, znany radziecki prawnik. Jednak nie 
wszyscy podsądni skorzystali z proponowanego adwokata. Okulicki, 
Jankowski i Stypułkowski postanowili bronić się sami.  
W pierwszych dwóch dniach rozprawa podzielona była na sesję poranną i 
wieczorną, które odpowiednio trwały od 11.00 do 17.00 i od 19.00 do 23.00. 
Co dwie godziny robiono kilkuminutowe przerwy, co było niezbędnym dla 
minimalnej sprawności zarówno podsądnych jak i składu sędziowskiego, 
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prokuratorów i obrońców.  
Natomiast 20 czerwca rozprawa zaczęła się o godzinie 12.00 i skończyła 
dopiero o 1.15. Następnie, skład sędziowski udał się na naradę w celu 
uzgodnienia wyroku, który ogłoszono ostatecznie o godzinie 4.30 juŜ 21 
czerwca.  
W akcie oskarŜenia zarzucono:  

1. Organizację podziemnych oddziałów zbrojnych Armii Krajowej na tyłach 
Armii Czerwonej,  

2. Utworzenie podziemnej organizacji wojskowo-politycznej „NIE”,  
3. Działalność terrorystyczno-dywersyjną i szpiegowską podziemnych 

oddziałów zbrojnych AK i NIE,  
4. Pracę nielegalnych radiostacji nadawczo-odbiorczych na tyłach Armii 

Czerwonej,  
5. Plan przygotowania wystąpienia zbrojnego w bloku z Niemcami 

przeciwko ZSRR.  
Oddziałom AK przypisano, Ŝe tylko w okresie od 28 lipca do 31 grudnia 1944 
r. zabili 277 i ranili 94 Ŝołnierzy Armii Czerwonej. Zarzuty te formułowane były 
na podstawie sowieckiego kodeksu karnego, a konkretnie art. 58, który 
obejmował tzw. przestępstwa kontrrewolucyjne, dywersję, członkostwo w 
organizacji terrorystycznej, szpiegostwo.  
W trakcie procesu przesłuchano równieŜ w charakterze świadków oskarŜenia 
niektórych, doszczętnie złamanych długotrwałym śledztwem, oficerów i 
Ŝołnierzy AK i „NIE” uwięzionych wcześniej. Recytowali oni przygotowane 
zawczasu zeznania obciąŜające oskarŜonych aktami sabotaŜu, wywiadem, 
dywersją, posługiwaniem się radiostacjami na tyłach Armii Czerwonej.  
W sprawie organizacji „NIE” zeznawali m.in. dowódca Obszaru Lwowskiego 
„NIE” ppłk Feliks Janson oraz dowódca Okręgu Stanisławów kpt. Władysław 
Herman. Gdy jednak gen. L. Okulicki poprosił o wezwanie, wskazanych przez 
niego świadków, okazało się, Ŝe gen. Ludwika Bittnera, płk Jana Kotowicza i 
płk Władysława Filipkowskiego odesłano do odległych łagrów, a płk 
Kazimierza Tumidajskiego i płk Adama Świtalskiego „nie wykryto na 
terytorium ZSRR”, pomimo Ŝe takŜe znajdowali się wówczas w obozach 
sowieckich.  
W procesie wydano następujące wyroki: Okulicki został skazany na 10 lat 
więzienia, Jankowski na 8 lat, Bień i Jasiukowicz na 5 lat, PuŜak na 1.5 roku, 
Bagiński na rok, Zwierzyński na 8 miesięcy, Czarnowski na pół 0.5 roku, 
Mierzwę, Stypułowskiego, Chacińskiego, Urbańskiego na 4 miesiące, zaś: 
Michałowskiego, Kobylańskiego i Stellera uznano za niewinnych.  
Minister dla spraw kraju i III zastępca Delegata Rządu Antoni Pajdak nie 
przyznał się do winy podczas śledztwa i został skazany w innym tajnym 
procesie w listopadzie 1945 roku na 5 lat więzienia (powrócił do kraju w roku 
1955).  
Proces był pogwałceniem międzynarodowych umów, które nie uznają 
sądzenia władz jednego państwa przez organa sądowe innego państwa na 
mocy jego przepisów prawnych. Miał  na celu kompromitację Rządu RP na 
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Uchodźstwie i polityków związanych z Polskim Państwem Podziemnym. 
Proces Szesnastu był takŜe jawnym sygnałem, Ŝe ZSRR nie uznaje władz 
polskich działających niezaleŜnie od Moskwy i Ŝe będzie dąŜyć do pełnego 
przejęcia władzy w Polsce.  
W tym samym dniu, kiedy ogłaszano wyroki, takŜe w Moskwie trwały w 
obecności J. Stalina rozmowy między byłym premierem Rządu RP na 
uchodźstwie Stanisławem Mikołajczykiem a Władysławem Gomułką i 
Bolesławem Bierutem, reprezentującymi sformowany przez komunistów Rząd 
Tymczasowy, w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej, który miał być zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej 
uznany równieŜ przez Amerykanów i Brytyjczyków.  
Pod wpływem „procesu moskiewskiego” polski poeta Kazimierz Wierzyński 
napisał wiersz pt. Na proces moskiewski. 
19 kwietnia 1990 r. Plenum SN ZSRR w jednoosobowym składzie prezesa 
sądu Smolencewa uchyliło wyroki wobec przywódców PPP i umorzyło 
przeciwko nim postępowanie z braku znamion przestępstwa.  

Dalsze losy aresztowanych 
Trzech spośród skazanych zakończyło Ŝycie w sowieckich więzieniach.  

• W czasie śledztwa prokurator w teczce osobowej gen. Okulickiego 
odnalazł m.in. akt zgonu wystawiony przez lekarza więziennego MSW 
ZSRR płk. Finajewa i naczelnika działu sanitarnego więzienia płk. 
Łarina. Odtworzono ostatnie godziny Ŝycia generała. Do szpitala 
więziennego Butyrki w Moskwie trafił on 23 grudnia 1946 r. z powodu 
ostrej niedroŜności jelit. Operowany był o godz. 23. Zmarł 24 grudnia 
1946 r. o godz. 13.15. Po sekcji zwłok stwierdzono, Ŝe śmierć 
Okulickiego nastąpiła wskutek poraŜenia serca na tle zatrucia w 
związku z rozległym zapętleniem dolnego odcinka jelita cienkiego. 28 
grudnia 1946 r. wydano na piśmie zezwolenie na kremację zwłok. 
Prochy generała zostały złoŜone w zbiorowej mogile nr 3 na Cmentarzu 
Dońskim w Moskwie (znajdują się tam szczątki tysięcy ofiar 
stalinowskich).  

• Z ustaleń konsula śórawskiego wynika, Ŝe Jan Stanisław Jankowski 
odbywał karę więzienia w carskim etapowym więzieniu we 
Włodzimierzu nad Klaźmą, gdzie cięŜko chory zmarł 13 marca 1953 r. o 
godz. 4 (na 14 dni przed końcem kary). Nie wiadomo, jaka była 
przyczyna śmierci. Ciało zostało złoŜone do grobu przy murze na 
przywięziennym cmentarzu razem z innym więźniem, którego skazano 
za „czyn kontrrewolucyjny". Z ustaleń prokuratury wynika, Ŝe został tam 
złoŜony legendarny dowódca armii estońskiej gen. Johan Laidoner. Jak 
mówi były grabarz więzienny Worobiew (dotarł do niego konsul), 
miejsce to zostało zajęte na inne pochówki.  

• Stanisław Jasiukowicz zmarł na serce 22 października 1946 r. o godz. 
17 w szpitalu więziennym w Butyrkach w Moskwie i takŜe został 
pochowany na Cmentarzu Dońskim.  



 344

Pozostali działacze wrócili do kraju, wciąŜ byli jednak represjonowani przez 
komunistów.  

• Adam Bień - zwolniony z moskiewskiego więzienia w sierpniu 1949 
roku dzięki staraniom Ŝony Zofii; zmarł 4 marca 1998 roku, po prawie 
trzytygodniowej chorobie w Klinice Rządowej w Warszawie  

• Kazimierz PuŜak - zwolniony 1 listopada 1945 r., powrócił do Polski, nie 
zgodził się na emigrację. Ponownie aresztowany przez UB w 1947 
roku, skazany na 10 lat więzienia, zmarł 30 kwietnia 1950 roku w 
więzieniu w Rawiczu  

• Kazimierz Bagiński - 1 listopada 1945 roku zwolniony i zmuszony do 
emigracji do USA  

• Stanisław Mierzwa - Ponownie aresztowany w Polsce i wtrącony na 7 
lat do więzienia za działalność w PSL  

• Zbigniew Stypułkowski - zwolniony w sierpniu 1945, w listopadzie 1945 
roku emigrował do Wielkiej Brytanii  

Miejsce aresztowania 
Willa przy ul. Pęcickiej 3 została wybudowana na początku lat trzydziestych 
przez Szulcową, właścicielkę duŜego zakładu krawieckiego i znanego w 
przedwojennej Warszawie sklepu z mundurkami uczniowskimi.  
Po wojnie dom zajęły wojska NKWD. Usytuowanie willi było odpowiednie dla 
ich celów operacyjnych: na skraju miasta, z wysokim z ponad dwumetrowym, 
otynkowanym murem, z podwórkiem i duŜym ogrodem. Przez bramę z 
północnej strony willi wjeŜdŜało się z ulicy na podwórko, skąd przez obszerny 
taras wchodziło się do domu przez oszklone, główne, zachodnie wejście.  
Obiekt ten w końcu marca 1945 r. zyskał szczególnie ponurą sławę jako 
miejsce tzw. prowokacji pruszkowskiej - tj. zwawienia i aresztowania 
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Obecnie dom naleŜy do 
prywatnych właścicieli. http://pruszkowskiesp.pl/2017/04/30/odkrywamy-
nasza-historie-4/  
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Zdjęcia i filmy 

 
Oryginalny list płk. Pimienowa do gen. Leopolda Okulickiego, Pruszków 6 III 

1945 r. przekazany o godz. 23:15 
http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.com/2008/06/z-yciorysu-

leopolda-pokazowy-proces-bez.html 
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Wejście do budynku gdzie aresztowano przywódców PPP (widok aktualny) 
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Uczestnicy procesu 

http://www.ppp.ipn.gov.pl/pap/proces-szesnastu/lista-porwanych 
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Ława oskarŜenia w procesie szesnastu – Moskwa, czerwiec 1945 roku 

 

 
Gen. Okulicki podczas procesu 

http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/proces_16.htm 
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Proces Szesnastu 

 
Fragmenty z pokazowego procesu moskiewskiego szesnastu przywódców 

Podziemnego Państwa Polskiego, który odbył się w Moskwie w Domu 
Związków. Widoczny generał Leopold Okulicki odmówił adwokata bronił się 

sam. Sam proces był rejestrowany przez sowietów dla celów 
propagandowych w języku rosyjskim.  
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gen. Iwan Aleksandrowicz Sierow  - kierujący porwaniem polskich 

przywódców 
http://www.antoranz.net/CURIOSA/ZBIOR5/C0508/20050802-

QZD06086_proces.HTM 
Za porwanie polskich przywódców Stalin odznaczył go tytułem Bohatera 

Związku Radzieckiego i awansował do stopnia generała-pułkownika. 
Bolesław Bierut nadał mu w kwietniu 1946 roku KrzyŜ Orderu Virtuti Militari IV 
klasy. Order został odebrany Sierowowi w roku 1995 roku przez Prezydenta 

RP Lecha Wałęsę 

.  
gen. Wasilij Ulrich - przewodniczący sądu 

http://www.antoranz.net/CURIOSA/ZBIOR5/C0508/20050802-
QZD06086_proces.HTM 

 
Roman Rudenko - oskarŜyciel w procesie 

W 1947 odznaczony KrzyŜem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi na polu ścigania niemieckich przestępców wojennych oraz 
okazywanie pomocy delegacji polskiej podczas procesu w Norymberdze 
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Tablica upamiętniająca Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława 

Jankowskiego i zastępcę Delegata Rządu na Kraj Stanisława Jasiukowicza 
na ścianie zewnętrznej kościoła św. Karola Boromeusza na warszawskich 
Powązkach będąca częścią Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na 

Wschodzie”  

 
Pamięci "Szesnastu" 
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Obchody 71. rocznicy Aresztowania Szesnastu  

 

 
 

Umocowanie tabliczki z kodem QR na murze otaczającym budynek,  
w którym nastąpiło aresztowanie 

Piśmiennictwo 
1. http://dulag121.pl/2017/03/72-rocznica-aresztowania-w-pruszkowie-

szesnastu-przywodcow-polskiego-panstwa-podziemnego/  
2. http://www.stanislaw.mierzwa.org.pl/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=11&Itemid=16  
3. http://www.stanislaw.mierzwa.org.pl/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=334&Itemid=392  
4. http://www.rp.pl/artykul/1207170-Jak-Sowieci-osadzili-szesnastu-

przywodcow-Polskiego-Panstwa-Podziemnego.html#ap-2  
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5. http://www.sppw1944.org/pamiec/ludnosc_05.pdf  
6. http://edudu.pl/szukaj-Proces-Szesnastu  
7. http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/proces_16.htm  
8. http://historia.org.pl/2009/07/19/proces-szesnastu-z-warszawy-do-

moskwy/  
9. http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12460,21-czerwca-1945-roku-w-

Moskwie-zakonczyl-sie-pokazowy-proces-szesnastu-przywodco.html  
10. http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1067892,Iwan-Sierow-

wychowanek-Stalina  
11. http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.com/2010/05/zbrodniar

z-z-krzyzem-virtuti-militari.html  
12. http://www.antoranz.net/CURIOSA/ZBIOR5/C0508/20050802-

QZD06086_proces.HTM  
13. http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.com/2008/06/z-

yciorysu-leopolda-pokazowy-proces-bez.html  
14. http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/29.html  
15. http://pruszkowskiesp.pl/wp-content/uploads/2015/05/PSP-broszurka.2-

27-marca.pdf  
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162. TABLICA: KAROL ŁONIEWSKI 

 

Symboliczna tablica poświęcona Karolowi Łoniewskiemu 
Grób matki, jej męŜa i babci, cmentarz w Nadarzynie 

Karol Łoniewski ps. „Lew” (ur. 4 listopada 1925 r. w Nadarzynie, zm. 24 
września 1948 roku), Ŝołnierz Armii Krajowej i Organizacji „Wolność i 
Niepodległość”, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień Urzędu 
Bezpieczeństwa.  

Okres przed II wojną światową 

W szkole podstawowej wyróŜniał się zdolnościami i pilnością. Z tego powodu 
ówczesny proboszcz ks. kanonik Czesław Maliszewski skierował Go do 
gimnazjum w JaciąŜku (woj. mazowieckie) prowadzonego przez księŜy 
Salezjanów. Pokrywał teŜ połowę kosztów utrzymania i nauki Karola. Naukę 
w gimnazjum przerwał wybuch II wojny światowej 

Okres II wojny światowej 

W czasie okupacji mieszkał z rodziną w Warszawie i tu kontynuował naukę 
na tajnych kompletach. W 1941 roku rozpoczął działalność konspiracyjną w 
Szarych Szeregach. W 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej, ukończył 
konspiracyjną podchorąŜówkę ze stopniem kpr. pchor. W Powstaniu 
Warszawskim był łącznikiem między lewobrzeŜną a prawobrzeŜną 
Warszawą, na wysokości Starówki. Za przeniesienie meldunku z oblęŜonego 
Śródmieścia na Pragę z przepłynięciem wpław Wisły został odznaczony 
KrzyŜem Walecznych.  

19 września 1944 roku dostał się do niemieckiego obozu w Modlinie, Przed 
Świętami BoŜego Narodzenia 1944 roku uciekł z obozu i pojawił się w 
Nadarzynie.  
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Okres po II wojnie światowej 

TuŜ po wojnie, świadomy zagroŜenia, jakim była dla niepodległości Polski 
sowiecka władza, wyjeŜdŜa do Wąchocka, niedaleko Łodzi i działa w 
organizacji WiN - w Wąchocku znajdowało się Centrum Konspiracyjne WiN-u  

ZagroŜony aresztowaniem pod koniec 1945 r. przenosi się do Gdańska, 
gdzie otrzymuje pracę w Państwowym Domu Dziecka w Wrzeszczu. 
Uczęszcza na semestralne kursy licealne w Gdańsku, które kończy maturą 
wydziału matematyczno-fizycznego. 

W tym czasie nawiązał kontakt z oddziałem WiN „Łupaszki” – stał się 
łącznikiem między nią, a konspiracyjnymi organizacjami działającymi na 
Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie 

W październiku 1946 r. rozpoczyna studia na stomatologii na Uniwersytecie 
Łódzkim.  

Był studentem II roku, gdy w lutym 1948 roku został aresztowany przez UB, 
Niestety nie wiadomo w jakich okolicznościach. Przypuszcza się, Ŝe 
dokonano tego w sali wykładowej lub podczas ćwiczeń polowych.   

Z poŜółkłych kart protokołów przesłuchań moŜna było wiele wyczytać, takŜe 
między wierszami. Podczas przesłuchań odpowiadał: „nie wiem”, „nie znam”, 
„znam tylko pseudonim”. Zdarzało się, Ŝe podawał imiona i nazwiska, ale 
ciągle te same m.in.: „Juliusz Słowacki”, „Adam Mickiewicz”, „Henryk 
Sienkiewicz”. Po usłyszeniu tych nazwisk oficer śledczy Ŝądał podania 
adresów tych osób. Wiadomo, czym przesłuchiwany musiał okupić takie 
odpowiedzi. O torturach w śledztwie Karolowi Łoniewskiemu udało się 
wspomnieć w czasie rozprawy przed Sądem Wojskowym w Kielcach. 

Rozprawa odbyła się 27 lipca 1948 roku przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Kielcach. Sądzono czternastu członków „bandy” z Wąchocka.  

Karola przetrzymywano w więzieniu kieleckim. Przesłuchiwał go ppor. UB 
Jerzy Majchrzyk. W trakcie śledztwa  Majchrzyk chciał zrobić z Karola 
bandytę. Dlatego przypisał mu napad na OMTUR i na gimnazjum w Gdańsku, 
a takŜe zabicie Bogdana Zamojskiego. Sąd oczyścił go z tych zarzutów. 

Wujek Karola wspominał, Ŝe na widzeniu po zakończeniu śledztwa, nie mógł 
poznać krewniaka. Karol nie miał paznokci, jego twarz była nabrzmiała, a 
skóra miała kolor niebieski. 

Przewód sądowy wykazał, Ŝe Karol Łoniewski uczestniczył w czterech 
napadach (rekwizycjach). Zabrano towary i pieniądze przeznaczone na 
potrzeby organizacyjne i rozdawano ludności wiejskiej. Brał udział w akcji 13 
października 1947 roku na szosie Starachowice - IłŜa, w czasie której 
zatrzymywano podąŜających na targ. Przedstawicielom jednostek 
państwowych i spółdzielczych zabrano pieniądze. W czasie akcji zostali 
zatrzymani dwaj milicjanci. Po zabraniu im broni i dokumentów puszczono 
funkcjonariuszy W listopadzie tegoŜ roku grupa uzbrojonych męŜczyzn 
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wracała do Wąchocka. Był wśród nich Karol Łoniewski. W pobliŜu wsi Sadek 
natknęli się na zasadzkę. Wywiązał się walka, w trakcie której poniósł śmierć 
kpr. MO Marian Soczewa. W czasie śledztwa śmiercią milicjanta obciąŜono 
Karola.    

W opinii składu sędziowskiego (jeden oficer i dwóch podoficerów z jednostki 
KBW w Kielcach) napisano: „Skazany ze względu na jego wykształcenie, 
całkowitą świadomość bezprawnego działania, całkowicie dobrowolny akces 
do związku zbrodniczego na skorzystanie z prawa łaski nie zasługuje”.  

Czterech z sądzonych skazano na karę śmierci z pozbawieniem praw 
publicznych, obywatelskich i honorowych. Karol Łoniewski otrzymał dwa 
wyroki śmierci: jeden za rozbrajanie milicjantów, drugi za nielegalne 
posiadanie broni.  

Działalność konspiracyjna w okresie okupacji niemieckiej, udział w Powstaniu 
Warszawskim i wykształcenie były teŜ między innymi powodem, nie 
skorzystania przez prezydenta Bolesława Bieruta z prawa łaski, o którą dla 
swojego syna prosiła Matka.  

W ostatniej godzinie Ŝycia Karol Łoniewski napisał list poŜegnalny do Mamy, 
Babci i Rodziny. Oto fragmenty listu:  
• „Jestem po Spowiedzi i Komunii św., tak, Ŝe jestem gotów iść do Pana Boga 

naszego. Przebaczam wszystkim i proszę równieŜ o przebaczenie”. 
• „Kochana Mamusiu, kreślę do Ciebie te ostatnie kilka słów przed moim 

odejściem do Boga i Maryi. Proszę Ciebie o modlitwę za mnie i moich 
Kolegów”. 

Kapłan, który spowiadał Karola Łoniewskiego przed śmiercią, ks. Józef 
Walusiak, napisał 8 października 1948 roku list do Mamy skazanego. List ten, 
przez ponad 40 lat był jedyną informacją o losie i bohaterskiej postawie 
Karola Łoniewskiego. Tak  Kapłan napisał m.in.: „Oświadczył, Ŝe umiera w 
walce o Dobro i Prawdę, cieszył się, Ŝe choć w tak tragiczny sposób, z Prawdą 
tą i Dobrem za godzin parę się spotka. (…) PoŜegnał mię pozostawiając w mej 
pamięci niezatarty obraz szlachectwa młodzieńczego, a w sercu ból, na widok 
tak tragicznego końca młodego wieku”. 

Wyrok na nim i trzech Ŝołnierzch WiN-u wykonano 24 września 1948 roku o 
godzinie 19.00. Po spowiedzi wywieziono skazańców do lasu. Razem z 
Łoniewskim rozstrzelano porucznika Aleksandra śycińskiego ps. „Wilczur”, 
Ŝołnierza Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Czesława Spadło ps. „Mały” ze 
zgrupowania Jana Piwnika ps. „Ponury” i Józefa Figarskiego ps. „Śmiały”, 
Ŝołnierza WiN. Ich ciała zakopano we wspólnej mogile. Na prośby matki o 
wskazanie grobu syna niezmiennie odpowiadano: NiemoŜliwe jest udzielenie 
informacji w tej sprawie, gdyŜ miejsce pochówku jest nieznane. 

Świadków zbrodni nie było, tylko leśniczy widział, jak do lasu wjeŜdŜały 
samochody ze zgaszonymi światłami.  
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Dopiero w latach 90. poznano relację współwięźnia Karola z celi – Kazimierza 
Stanisławiaka. Zapamiętał on, Ŝe młody Ŝołnierz był wyjątkowo brutalnie 
traktowany, a jednak podtrzymywał na duchu innych, dzielił się lub oddawał w 
całości swoje racje Ŝywnościowe kolegom z celi. 

5 czerwca 1992 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach stwierdził niewaŜność 
wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego  z dnia 31.07.1948 r.  

Szczątki Karola Łoniewskiego odnalazła 17 marca 2016 roku Fundacja 
Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w jamie grobowej w lesie 
k. Zgórska pod Kielcami.  Oględziny szkieletu Karola Łoniewskiego wykazały 
ranę postrzałową z lewej strony klatki piersiowej. Strzał dano z przodu. 
Znaleziono dwa pociski broni palnej w obrębie miednicy oraz pocisk broni 
palnej tuŜ pod silnie połamaną czaszką. 

1 października 2016 roku społeczność Gminy Nadarzyn poŜegnała Karola 
Łoniewskiego. Jego szczątki spoczęły w rodzinnym grobie na cmentarzu w 
Nadarzynie.  

25 września 1994 roku w kościele parafialnym pw. św. Klemensa w 
Nadarzynie została odsłonięta tablica poświęcona pamięci Karola 
Łoniewskiego.  

13 grudnia 2001 roku, z inicjatywy oraz na wniosek mieszkańców, uchwałą 
Rady Gminy Nadarzyn, drodze połoŜonej na terenie wsi Kajetany nadano 
nazwę ul. Karola Łoniewskiego.  

Pamięć o Karolu Łoniewskim przywołują równieŜ wystawy okolicznościowe 
organizowane w parku nadarzyńskim, z okazji rocznic i świąt związanych z 
walką o niepodległość Polski. 

Zdjęcia i filmy 

 

Karol z matką, Janiną Łoniewską, wakacje 1939r.; 
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Karol z uratowanym przez siebie śydem, 1943 r. 

 

Karol Łoniewski, 1946 r. 
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Karol z narzeczoną, 1947 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie z Uniwersytetu Łódzkiego 
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List pani Łoniewskiej do prezydenta Bolesława Bieruta z prośbą o 
ułaskawienie syna 
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Pomnik upamiętniający czterech Ŝołnierzy AK, rozstrzelanych 24 września 
1948 roku (w tym Karola Łoniewskiego). 

 

Kościół w Nadarzynie, z lewej strony widoczna tablica upamiętniająca Karola 
Łoniewskiego 
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Tablica upamiętniająca Karola Łoniewskiego - kościół 

 

Grób matki Karola, jej męŜa oraz babci z symboliczną tablicą poświęconą 
Karolowi Łoniewskiemu 



 363

 

Ulica Karola Łoniewskiego na terenie wsi Kajetany 

 

Uroczystość przekazania not identyfikacyjnych rodzinie Karola Łoniewskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=AQb75KJzuTg 
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Klepsydra Karol Łoniewski 

http://www.zwiazek-strzelecki.pl/1-pazdziernika-2016-pogrzeb-zolnierza-
wykletego/klepsydra-karol-loniewski-2/ 

 
Pogrzeb Karola Łoniewskiego „Ostatnie PoŜegnanie” 

https://www.youtube.com/watch?v=f_4kNuK7Exo 
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Pogrzeb Karola Łoniewskiego 1 października 2016 roku 

 

Pogrzeb por. Karola Łoniewskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=IeogKVeioqw 
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Piśmiennictwo 
Prezentacja „O Karolu Łoniewskim” - Nadarzyn 
http://www.nadarzyn.pl/184,historia 

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/20670?t=-Jesli-nie-walczyc-o-
Polske-to-po-co-zyc- 
https://popiszsie.wordpress.com/2010/07/16/%E2%80%9Enon-omnis-
moriar%E2%80%A6-nie-dajmy-umrzec-pamieci-o-karolu-
loniewskim%E2%80%9D-gimnazjum-im-jana-pawla-ii-w-nadarzynie/  
http://www.ompio.pl/pl-PL/postacie/89-karol-loniewski-ps-lew 
http://www.kolekcjonerzyczasu.pl/2016/07/29/praskilacznik/ 
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163. MAUZOLEUM: śOŁNIERZE AK POLEGLI W PĘCICACH 

 

Pomnik śołnierzy Armii Krajowej z IV Obwodu Ochota, walczących  
w Powstaniu Warszawskim, poległych 2 sierpnia 1944 

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3j_pod_P%C4%99cicami#/media/File:P
omnik_mauzoleum_ofiar_Boju_pod_P%C4%99cicami_w_P%C4%99cicach_

04.jpg 
Nad wspólną mogiłą w parku pęcickim stanął pomnik-mauzoleum. Powstał on 
ze składek rodzin, społeczeństwa oraz dotacji specjalnej Przewodniczącego 
Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej płk. "Radosława" (Jana Mazurkiewicza). 
Budowę pomnika zakończono w sierpniu 1946 roku. Zaprojektował go inŜ. 
arch. Piasecki. 

Wydarzenia poprzedzające 

1 sierpnia 1944 r. oddziałom Armii Krajowej IV obwodu "Ochota" nie udało się 
osiągnąć wyznaczonych celów. Jedynym powaŜniejszym sukcesem było 
zdobycie domu KsięŜy Orionistów przy ul. Barskiej 4, zajmowanego przez 
oddział kwatermistrzostwa niemieckiej dywizji pancernej "Hermann Goering”. 
We wszystkich pozostałych miejscach słabo uzbrojeni Ŝołnierze AK musieli 
przerwać natarcie po poniesieniu dotkliwych strat. 

Stąd w nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych obwodu 
Ochota pod dowództwem ppłk Mieczysława Sokołowskiego ps. "Grzymała" 
rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i 
Lasów Chojnowskich. 

Opis bitwy 

2 sierpnia o godzinie 5:00 zgrupowanie skierowało się z rejonu wsi Reguły 
przez Pęcice w kierunku lasów. W budynku dworu w Pęcicach stacjonowały 
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oddziały wojska niemieckiego. Odległość z Reguł do Pęcic wynosiła ok. 2 km. 
Warunki terenowe marszu oddziałów powstańczych, z operacyjnego punktu 
widzenia, były niekorzystne. NaleŜało pokonać ok. 1 km. polnej drogi 
wiodącej stokiem ku Pęcicom, a następnie kolejny odcinek o długości ok. 1 
km. prowadzący przez groblę wzdłuŜ szerokiej, miejscami podmokłej, łąki. 
Nieprzyjaciel miał dogodne warunki do obserwacji i ostrzału zbliŜających się 
polskich oddziałów. W chwili gdy oddziały AK znajdowały się na grobli, od 
strony Pęcic pojawiły się samochody z wojskiem niemieckim. Wywiązała się 
potyczka, której wynik był korzystny dla AK-owców. Odgłosy walki 
zaalarmowały jednak oddziały niemieckie stacjonujące w pęcickim dworze. 
Do walki włączyły się równieŜ posiłki SS, dwa czołgi oraz samolot 
rozpoznawczy. Dobrze usytuowane i wstrzelane jednostki niemieckie raziły 
celnym ogniem broni maszynowej kolumnę wojsk powstańczych, która 
podzieliła się na dwie części: dwa plutony harcerskie 438 i 400 oraz około 
100 Ŝołnierzy z 3 Zgrupowania 1 Rejonu nacierające po lewej stronie drogi i 
wiąŜące główne siły nieprzyjaciela, oraz główne siły zgrupowania, które pod 
osłoną natarcia obeszły Pęcice z prawej strony. 

Oddziały nacierające bezpośrednio na Pęcice poniosły duŜe straty w zabitych 
i wziętych do niewoli. 31 powstańców poległo, liczba rannych była zbliŜona. 
67 powstańców, w większości rannych, zostało pochwyconych. Siedmiu 
jeńców polskich oszczędzono na skutek wstawiennictwa jednego z rannych 
oficerów niemieckich. Pozostałych 60 powstańców, w tym 5 kobiet, poddano 
torturom i rozstrzelano 2 sierpnia 1944 roku około godziny 18 w cegielni w 
Pęcicach. Z około 500 Ŝołnierzy, które zebrały się w okolicach Pęcic, przez 
zaporę niemiecką przebiło się około 300. Grupa ta dotarła do Lasów 
Sękocińskich, a następnie do Lasów Chojnowskich. Po przeformowaniu i 
dozbrojeniu oddziały te ruszyły w nocy z 18 na 19 sierpnia na pomoc 
walczącej Warszawie. 

Lista poległych w bitwie pod Pęcicami 

1. Zbigniew Chrzanowski "Wilk" lat 14 
2. Michał Aleksander Dowbor "Zbyszek" lat 15 
3. Zbigniew Matecki lat 15 
4. Wojciech Wajszczuk lat 15 
5. Wacław Janusz Zawadzki lat 15 
6. Tadeusz Dudek "Gryf" lat 16 
7. Ireneusz Kołodziejczak "Irena" lat 16 
8. Kazimierz Graba-Łęcki "Kazik" lat 16 
9. Ireneusz Mej lat 16 
10. Tadeusz Pietraszkiewicz "Soplica" lat 16 
11. Wiesław Andrzej Radtke "Wiesiek" lat 16 
12. Wojciech Reszczycki "Jerzy" lat 16 
13. Wiesław Zaręba-Rychwalski "Orzeł" lat 16 
14. Zbigniew Urbanek "Tadek" lat 16 
15. Bogdan Antoni Bednarczyk "Bogdaniec" lat 17 
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16. Zygmunt Dworak "Marysia" lat 17 
17. Franciszek Napiecek "Franek" lat 17 
18. Jerzy Ostrowski lat 17 
19. Kazimierz Dąbrowski "Witold" lat 18 
20. Józef Jodłowski "Lechita" lat 18 
21. Piotr Karczewski "Tomek" lat 18 
22. Janusz Antoni Kubisz "Antoni" lat 18 
23. Waldemar Lukas "Łukasz" lat 18 
24. Wiesław Olszewski "Wiesiek" lat 18 
25. Tadeusz Osiński "Warszawiak" lat 18 
26. Henryk Tolak "Kaczan" lat 18 
27. Antoni WaŜyński "Stefan" lat 18 
28. Zbigniew Ryszard Arendarczyk "Zajączek" lat 19 
29. Jan Bednarek "Kisieleska" lat 19 
30. Marian Czujkowski lat 19 
31. Ryszard Dudek "Jowisz" lat 19 
32. Ryszard Grzegorzewski lat 19 
33. Ryszard Janiszewski "Mały" lat 19 
34. Władysław Kokot lat 19 
35. Zenon Antoni Kotyński lat 19 
36. Marian Niewęgłowski lat 19 
37. Tadeusz Władysław Podolski "Rosomak" lat 19 
38. Bogusław Polkowski "Kozak" lat 19 
39. Jerzy Rowiński "Rybowicz" lat 19 
40. Stanisław Konrad Reszczyk "Baśka" lat 19 
41. Wiesław Skudlarski "Benito" lat 19 
42. Janusz Edward Wojewódzki "Mruczek" lat 19 
43. Janusz Euzebiusz Zwoliński "Karp" lat 19 
44. Henryk Kozubek "Grom" lat 20 
45. Janusz Rudnicki-Boleszczyc "Orzeł" lat 20 
46. Piotr Zambrowski "Piotruś" lat 20 
47. Tadeusz Borkowski "Winkiel" lat 21 
48. Stanisław Mozer "Wichrowski" lat 21 
49. Janusz Paderewski "Boruta" lat 21 
50. Kazimierz Popek lat 21 
51. Władysław Skowron lat 21 
52. Wojciech Haas "Bocian" lat 22 
53. Maria Piotrowiczówna "Zonia" lat 22 
54. Aleksander Kornatowski "Aleksander" lat 23 
55. Kazimierz Majewski lat 23 
56. Stefan Marian Ostrowski "Ciupaga" lat 23 
57. Iwo Rygiel "Bogusław" lat 23 
58. Ryszard Sikorski lat 23 
59. Lech Wojciech Polachowski "Romuald Błaszczak" lat 24 
60. Jan Konowrocki lat 25 
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61. Henryk Tadeusz Mikołajski "Tadeusz" lat 25 
62. Czesław Własiński "Czermak" lat 25 
63. Zenon Krzemiński lat 27 
64. Józef Kwiatek "Robak" lat 32 
65. Marian Napieraj lat 32 
66. Anna Krystyna Murzecka "Hanka", "Walka" lat 35 
67. Kazimierz Kubasiewicz "Jaskółka" lat 36 
68. Józef Bazylewicz "Kamienny" lat 38 
69. Leon Rose lat 52 
70. Eugeniusz Muszyński "Michał" 
71. Tadeusz Studziński "Bystry" 
72. Sanitariuszka Wanda 
73-91. Dziewiętnastu Ŝołnierzy bezimiennych. 

Źródło: 
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/pecic
e.html 

Okres powojenny 

W kwietniu 1946 dokonano ekshumacji szczątków 91 poległych i 
pomordowanych, z których zidentyfikowano na miejscu 51 osób, a w 
późniejszym okresie - dalsze 21 osób. 19 osób pozostało 
niezidentyfikowanych. Wszystkie szczątki złoŜono we wspólnej mogile na 
terenie parku pęcickiego. 

Zdjęcia 

Zamieszczone poniŜej 2 zdjęcia ilustrują ekshumacje powstańców w 1946 r.  
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/pecic
e.html 
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Uroczystość pod Pomnikiem Mauzoleum – Pęcice 2015 

http://www.michalowice.pl/files/1421541571/dsc09293,w_1600,_small.jpg 

Uzupełnienia 
Od 1967 roku Oddział Stołeczny PTTK im. A. Janowskiego i Klub PTTK 
Varsovia organizują Rajd Turystyczno-Krajoznawczy Po kamienistej drodze 
poświęcony pamięci uczestników boju, w trakcie którego m.in. odbywa się 
apel poległych oraz składanie wieńców na mogile powstańczej. Od 2004 roku 
organizowany jest takŜe, w innym terminie, rajd młodzieŜy szkolnej.  
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164. TABLICA: ZBIGNIEW GĘSICKI 

 
Tablica pamięci Zbigniewa Gęsickiego. Piastów ul. Gęsickiego 3 
- w tym domu w latach 1928 – 1937 mieszkał Zbigniew Gęsicki. 

Odsłonięta 13 lutego 1983 roku 

Zbigniew Gęsicki ps. Juno  (ur. 21 listopada 1919 w Dęblinie – zm. 1 lutego 
1944 w Warszawie) – Ŝołnierz oddziału dywersji bojowej Agat Armii Krajowej, 
uczestnik akcji Kutschera. 

Okres przed II Wojną Światową 

Urodził się w Dęblinie, gdzie w Twierdzy pracowali jego rodzice. W 1928 
rodzina Gęsickich przeniosła się do Piastowa pod Warszawą. W Piastowie 
Gęsicki uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 1 (do dziś istniejącej, chociaŜ 
w innym budynku). 

Zbyszek naleŜał do harcerstwa, do grupy „Wilczków”. Był niezwykle 
wysportowany, m.in. świetnie pływał grywał teŜ w szachy. Dobrze mówił po 
niemiecku. 

Rodzice wychowywali Zbyszka i jego młodsza siostrę Krystynę w atmosferze 
patriotyzmu i kulcie powstań narodowych oraz uwielbieniu dla Józefa 
Piłsudskiego, symbolu oddania wszystkiego dla dobra ojczyzny.  

W 1930 roku Gęsicki rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum, ale 
rodzina nadal mieszkała w Piastowie. 

W 1937 rodzina Zbigniewa Gęsickiego przeniosła się do Warszawy. 

W czasie wakacji 1939 z inicjatywy ojca, który marzył o umieszczeniu syna w 
szkole morskiej, ukończył 2-tygodniowy kurs Ŝeglarski w Gdyni. 
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Okres II Wojny Światowej 

Jesienią 1939 roku Z. Gęsicki wstąpił do konspiracji. Pierwszym zadaniem, 
które otrzymał, było organizowanie „lewych” dokumentów rannym jeńcom, 
Ŝołnierzom w Szpitalu Ujazdowskim. Odwiedzał chorych z ksiąŜką do 
czytania, w której między wierszami notował dane personalne tych, którzy 
chcieli uciekać i mieli zagwarantowane miejsca schronienia.  

Zajmował się takŜe organizowaniem zbiórki odzieŜy cywilnej, przenoszeniem 
dokumentów. Wielu Ŝołnierzy dzięki niemu uciekło ze szpitala.  

W 1941 wraz ze swoim przyjacielem Bronisławem Hellwigiem „Bruno” 
ukończył Liceum Telekomunikacyjne i podjął pracę na kolei.  Swoje deputaty 
Ŝywnościowe oddawał jednemu z pracowników, ojcu trójki małych dzieci, 
którzy Ŝyli w strasznej biedzie. Sam zaopatrywał rodzinę w Ŝywność, 
szmuglując ją ze wsi. Pod groźbą kary śmierci dostarczał równieŜ jedzenie 
swojemu szkolnemu Ŝydowskiemu koledze ze szkoły, który trafił do 
warszawskiego getta i jako pracownik przymusowy pracował przy robotach 
kolejowych. 

Eugeniusz Schilberg, kolega ze szkoły i konspiracji1942 roku wciągnął 
Zbyszka do Ŝoliborskiej, tajnej grupy samokształceniowo – szkoleniowej PET 
przy Hufcu Centrum (chociaŜ sam mieszkał na Starym Mieście), zaczął 
uczestniczyć w akcjach małego sabotaŜu.  

Niejednokrotnie ocierał się o śmierć podczas akcji, które przeprowadzała 
warszawska młodzieŜ, m. in. kolportował podziemną prasę, przenosił broń, 
wybijał szyby w domach i sklepach konfidentów, malował patriotyczne napisy 
na murach, uczestniczył w szkoleniach, ćwiczeniach rozpoznawczych itp. 

Grupa ta w tym samym roku weszła w skład druŜyny CR 500 Grup 
Szturmowych Szarych Szeregów. W sierpniu 1943 starsi członkowie CR 500, 
wśród nich „Juno”, weszli w skład 1. plutonu oddziału „Agat” (późniejszy 
„Pegaz”). 

1 lutego 1944 wziął udział w zamachu na dowódcę SS i Policji na dystrykt 
warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutscherę. 

Po umieszczeniu w Szpitalu Przemienienia Pańskiego rannych kolegów, 
Bronisława Pietraszewicza „Lota” i Mariana Sengera „Cichego”, wraz z 
Kazimierzem Sottem ps. „Sokół”, wracając przez most Kierbedzia, natknęli 
się na blokadę niemieckiej Ŝandarmerii. Po nierównej walce obydwaj skoczyli 
do Wisły, gdzie zostali zastrzeleni. Ich ciał nie odnaleziono. 

Symboliczny Zbigniewa Gęsickirgo znajduje się na Wojskowych Powązkach 
w Warszawie. 

Imieniem Zbigniewa Gęsickiego nazwano jedną z ulic Piastowa oraz 
Gimnazjum nr 1 w Piastowie. 
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Odznaczenia 

• KrzyŜ Walecznych - za udział w akcji Kutschera, nadany pośmiertnie 
rozkazem nr 267/BP Komendanta Głównego Armii Krajowej z dnia 25 
marca 1944 

• KrzyŜ Grunwaldu III klasy - 1947. 

Zdjęcia 

 

Zbigniew Gęsicki 

 

Kamień pamiątkowy ustawiony w miejscu akcji, Aleje Ujazdowskie 23 – 
ustawiony w 1956 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Kutschera#/media/File:Kamie%C5%84_pami%

C4%85tkowy_akcja_Kutschera_pierwsza_tablica.jpg 
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Prezentacja filmowa: Zbigniew Gęsicki „Juno” 

Opracował w maju 2011 roku zespół uczniów z Gimnazjum nr 1 w Piastowie: 
Joanna Siwak, Julia Kochańska, Agata Czarniak, Angelika Gromada, 

Mateusz Obrzydowski, Krzysztof Andrusiak 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0bS_OjDTaM 

 

 
https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=23649 
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Tablica upamiętniająca śmierć Ŝołnierzy kompanii „Pegaz” po akcji Kutschera 

na północnej balustradzie Mostu Śląsko – Dąbrowskiego 
http://batalionparasol.pl/tablica-po-akcji-kutschera/ 

Napis na tablicy: W dniu 1.II.1944 r. skoczyli z mostu i zginęli bohaterską 
śmiercią w nurtach Wisły uczestnicy akcji na kata Warszawy Kutscherę 

Ŝołnierze AK batalionu „Parasol” Zbigniew Gęsicki ps. „Juno”, Kazimierz Sott ps. 

„Sokół” . Cześć ich pamięci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboliczny grób Zbigniewa Gęsickiego -  
w grobie rodzinnym na Wojskowych Powązkach w Warszawie 
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Kolejne zdjęcia dotyczą uroczystości pod tablicą poświęconą pamięci 
Zbigniewa Gęsickiego, 1 lutego 2017 roku 

Udział wzięli kombatanci, ich rodziny, piastowanie, władze Miasta, komandosi 
jednostki wojskowej GROM, przedstawiciele wojsk amerykańskich oraz 

uczniowie i nauczyciele z piastowskich szkół 
http://www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/uroczystosci-poswiecone-pamieci-

zbigniewa-gesickiego 
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Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_G%C4%99sicki 
http://g1piastow.lh.pl/?page_id=18 

Akcja Kutschera 

Śmierć Zbigniewa Gęsickiego 
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POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
165. TABLICA: ZAŁOGA BOEINGA B-17 G SIŁ POWIETRZNYCH USA - 

USA AF 

 

Tablica upamiętniająca załogę Boeing B-17 G, Teren Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Akinsa 6) 

http://www.lomianki.pl/lomianki2/index.php?dc=197 

Tablicę odsłonięto 18 września 1991roku – w rocznicę zestrzelenia samolotu. 
Fundatorem był Społeczny Komitet przy wsparciu finansowym ówczesnego 
wojewody. Wykonawcą i pomysłodawcą był prawdopodobnie Pan Burcicki. 

Treść napisu: 

BOHATERSKIEJ ZAŁODZE 
POR FRANCIS AKINS 

PPOR FORREST SHAW 
PPOR ELY BERENSON 

PPOR MYRON MERRILL 
SIERś FRANK DE CILLS 

SIERś GEORGE MC FHEE 
SIERś MARCUS SHOOK 

SIERś WALTER SHIMSOCK 
SIERś JAMES CHRISTY 

SIERś PAUL HANEY 
SAMOLOTU SIŁ POWIETRZNYCH U.S.A. BOEING B – 17 G NIOSĄCEGO 
POMOC POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE ZESTRZELONEGO 18 IX 1944 R 

NAD DZIEKANOWEM LEŚNYM PRZEZ ARTYLERIĘ NIEMIECKĄ 
WDZIĘCZNI POLACY 
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Pomoc dla powstańczej Warszawy 18 września 

18 września pomiędzy godziną 6:00 – 6:20 wystartowało z angielskich lotnisk, 
z pomocą dla powstańczej Warszawy, łącznie 110 bombowców Boeing B-17 
„Flying Fortress” z 13 Skrzydła Bombowego, 3 Dywizji bombowej, 8 Armii 
Lotniczej USAAF.  

Planowany czas trwania wyprawy od momentu jej wyruszenia znad wybrzeŜa 
Anglii o umownej godzinie „zero” (7:30) do osiągnięcia baz w Rosji wynosił 8 
godzin i 25 minut, natomiast łączny czas jaki tego dnia załogi miały spędzić w 
samolotach, wliczając start, formowanie szyku, a później lądowanie w bazach 
rosyjskich wynosił ok. 11 godzin z czego 4-5 godzin lotu z uŜyciem tlenu. Na 
trasie bombowcom towarzyszyła osłona złoŜona ogółem ze 154 myśliwców 
P-51 Mustang.  

Wśród tych samolotów był równieŜ B-17G „I'll be seeing you” (Do 
Zobaczenia), którym dowodził por. Francis E. Akins. 

Samolot nie doczekał się nigdy umieszczenia tej nazwy na jego kadłubie. Na 
wykonanie tak popularnej w owym okresie wśród załóg „Latających Fortec” 
ozdoby nie znaleziono czasu. Obok wymalowanej nazwy miała, jak 
planowano, znaleźć się mapa Stanów Zjednoczonych wraz z zaznaczonymi 
na niej miejscowościami, z których pochodzili poszczególni członkowie załogi. 
 

 
 
„Latająca Forteca" Boeing B-17G „I'll be seeing you” 568 Dywizjon Bombowy, 
390 CięŜka Grupa Bombowa, 13 Skrzydło Bombowe, 3 Dywizja Bombowa, 8 

Armia Lotnicza USAAF. 
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Załoga samolotu 

Skład załogi B-17G „I'll be seeing you" 18 września 1944 r. 

I pilot, dowódca samolotu - por. Francis E. Akins, 23 lata, ur. 11 sierpnia 
1921, Derry, Pennsylwania, zmarł 18 września 1944 r. 

 
II pilot - ppor. Forrest D. Shaw „Doc", 27 lat, ur. l marca 1917, Exeter, New 

Hampshire, zmarł 18 września 1944 r. 

 
Nawigator - chor. Ely Berenson, 20 lat, ur. 16 maja 1924, Garfield, New 

Jersey, zmarł 18 września 1944 r. 
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Bombardier - ppor. Myron S. Merrill „Snuffy", 23 lata, ur. 8 stycznia 1921, 
Mahwah, New Jersey, zmarł 18 września 1944 r. 

 
Strzelec wieŜyczki grzbietowej - st. sierŜ. Frank P. De Cillis „Gizmo", „Giz", 19 

lat, ur. 16 lutego 1925, Westfield, New Jersey, zmarł 18 września 1944 r. 

 
Prawy strzelec boczny - sierŜ. Paul F. Haney, 25 lat, ur. 16 kwietnia 1919, 

Huntington, Zachodnia Wirginia, zmarł 18 września 1944 r. 
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Radiooperator - st. sierŜ. Marcus L. Shook „Shooky", 24 lata, ur. 30 lipca 
1920, Belmont, Missisipi, zmarł 22 stycznia 1995r. – wyskoczył ze 

spadochronem 

 
Strzelec ogonowy - sierŜ. Walter P. Shimshock „Wally", „Shim", „Sme-ezhak", 

19 lat, ur. 28 kwietnia 1925, Minneapolis, Minnesota, potomek polskich 
emigrantów, zmarł 18 września 1944 r. 

 
Strzelec wieŜyczki podkadłubowej - sierŜ. George A. Mac Phee, 21 lat, ur. 18 

listopada 1923, Lynn, Massachusetts, zmarł 18 września 1944 r. 

Brak fotografii 

Mechanik radiowy z obsługi naziemnej - lewy strzelec boczny - plut. James D. 
Christy, (?) lat, ur. (?), Crooksville (?), Ohio, zmarł w 1949 r. w Rządowym 

Szpitalu dla Weteranów w Arizonie. – wyskoczył ze spadochronem 

Brak fotografii. 
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Stanowiska załogi 

 

1. I pilot, dowódca samolotu por. Francis E. Akins 
2. II pilot, ppor. Forrest D. Shaw 
3. Nawigator chor. Ely Berenson 
4. Bombardier ppor. Myron S. Merrill 
5. Strzelec wieŜyczki grzbietowej st. sierŜ. Frank P. De Cillis 
6. Strzelec wieŜyczki podkadłubowej sierŜ. George A. Mac Phee 
7. Mechanik z obsługi naziemnej - lewy strzelec boczny plut. James D. 

Christy 
8. Radiooperator st.sierŜ. Marcus L. Shook 
9. Strzelec ogonowy sierŜ. Walter P. Shimshock 
10. Prawy strzelec boczny sierŜ. Paul F. Haney 

Zestrzelenie samolotu 

Według źródeł amerykańskich, około godz. 12:45, na 4 minuty przed 
osiągnięciem celu, w efekcie ataku myśliwca niemieckiego oraz w 
następstwie prowadzonego ognia obrony przeciwlotniczej w samolocie 
porucznika Akinsa urwał się lewy statecznik poziomy oraz zapalił prawy 
wewnętrzny silnik nr 3. Wkrótce potem członkowie innych załóg, którzy 
zauwaŜyli opadające drzwi włazu ogonowego, zaobserwowali takŜe, Ŝe 
lecący zaś na wysokości 14 000 stóp samolot opuścił szyk, pozbył się 
ładunku i kontrolowanym ślizgiem zszedł na 3000 stóp (około 900 m) i na tej 
wysokości około godziny 12:46 eksplodował. Wkrótce potem dostrzeŜono 
dwa opadające i ku ziemi spadochrony na których wyskoczyli st. sierŜ. 
Marcus L. Shook „Shooky" oraz plut. James D. Christy 

Dzięki spisanym w 1986 r. wspomnieniom jednego z dwóch ocalał członków 
załogi por. Akinsa, radiooperatora st. sierŜ. Shooka, moŜemy zapoznać się z 
zapamiętanym przez niego przebiegiem wydarzenia z dnia 18 września 
1944r.: 
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Lot do Warszawy był postrzegany przez nas jako rutynowy i myślę, Ŝe 
podniecenie i przeczucie tragedii nie pojawiło się wcześniej jak przed 
dotarciem do celu. PoniewaŜ byłem w ładowni, a luki bombowe były otwarte, 
musiało to być juŜ osiągnięciu przez nas Initial Point. Stałem na wąskiej, 
biegnącej przez środek komory bombowej kładce. Byłem bez słuchawek i nie 
miałem pojęcia o tym, co się dzieje na zewnątrz, dopóki „Gizmo” [Frank De 
Cillis] nie zszedł na dół ze swojej wieŜyczki grzbietowej i nie wezwał mnie do 
pomieszczenia radiotelegrafisty, wskazując jednocześnie na prawe skrzydło. 
PoniewaŜ nie poszedł ze mną, myślałem więc, Ŝe ruszył po swój spadochron. 
Wróciłem na miejsce, wyjrzałem przez okno i zobaczyłem ogień. Palił się 
prawy wewnętrzny silnik, a ogień stopniowo pełzł juŜ w kierunku zbiornika 
paliwa. Natychmiast zrzuciłem swoją kamizelkę przeciwodłamkową, 
załoŜyłem spadochron piersiowy i ruszyłem do wyjścia. Tam wydaje mi się, 
Ŝe zobaczyłem wychodzącego ze swojej kuli [wieŜyczki podkadlubowej] i 
kierującego się do wyjścia George'a [Mac Phee]. Nie było wśród nas Ŝadnej 
paniki, a Paul [Haney], ja i James [Christy] ustawiliśmy się, aby w tej 
kolejności, przez wyjście awaryjne opuścić samolot. Płomienie ciągnęły się 
wzdłuŜ kadłuba i lizały juŜ drzwi, co jak przypuszczam, spowodowało nasze 
wahania, czy skakać. Nagle samolot opadł 90 stopni na skrzydło, co sprawiło, 
Ŝe przywarliśmy do prawej strony kadłuba. Wtedy równie nagle Francis 
[Akins] i „Doc" [Shaw] przywrócili samolot do równowagi. Ten gwałtowny 
manewr rzucił nas na drugą stronę, w efekcie czego wszyscy padliśmy na 
podłogę czołgając się równocześnie w stronę drzwi. Jestem pewien, Ŝe z 
samolotu wydostałem się pierwszy. Czy Paul [Haney] się przeŜegnał? 
Wydało mi się, Ŝe jak tylko wyskoczyłem, nastąpiła eksplozja przesądzająca 
o losie tych, którzy nie mogli tego uczynić. Wiem,Ŝe w czasie wybuchu 
odruchowo pociągnąłem za sznur wyzwalający czaszę i Ŝe siła szarpnięcia 
otwieranego spadochronu sprawiła, iŜ straciłem przytomność. Nie wiem jak 
długo byłem nieprzytomny. Pamiętam, myślałem, Ŝe nie Ŝyję. Postanowiłem 
zobaczyć, o której godzinie wykorkowałem i kiedy podniosłem lewą rękę do 
twarzy, mój zegarek pokazywał 12:35. W tym momencie uprzytomniłem 
sobie, Ŝe nie jestem martwy i wtedy teŜ zacząłem spoglądaćna teren pode 
mną. Daleko w dole zauwaŜyłem białą czaszę spadochronu. Nie wiem, 
którego z nich mógł być ten spadochron. ChociaŜ widziałem wybuch, który 
oderwał prawe skrzydło, nie przypominam sobie, Ŝebym widział, jak samolot 
runął na ziemię. Spadałem w ciszy aŜ do czasu, gdy tuŜ nad ziemią 
usłyszałem jakąś strzelaninę. Gdy poczułem ukłucie w lewym udzie, 
zrozumiałem, Ŝe to strzały z rewolwerów i karabinów. Poprzez podciągnięcie 
nóg do góry, z kolanami pod brodą starałem się być jak najmniejszym celem 
dla strzelających. Za chwilę, gdy opuściłem ponownie nogi, zostałem trafiony 
kulą, która spowodowała skomplikowane złamanie tuŜ powyŜej prawej kostki. 
Była to moja druga rana. Lądując na dopiero co zŜętym polu, zostałem z 
łatwością zatrzymany, zanim udało mi się uwolnić od spadochronu. Na 
szczęście dzień był spokojny i wiatr nie ciągnął mnie po ziemi. Oficer w 
czarnym mundurze dowodzący oddziałem, który mnie pojmał, zaŜądał 
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mojego „pistole”. Odpowiadając mu „Nein pistole” wyczerpałem zasób 
swojego niemieckiego słownictwa. Był zaskoczony tym, Ŝe nie miałem Ŝadnej 
broni. Jedyny pistolet wśród całej załogi w tym locie miał, jak myślę, „Snuffy” 
[Merrill]. W chwili, gdy zostałem zatrzymany, było juŜ około godziny 13 lub 
trochę później, moŜna więc dyskutować, czy w momencie, gdy Christy i ja 
wyskoczyliśmy, byliśmy na wysokości większej niŜ 3000 stóp. Z miejsca, w 
którym zostałem schwytany, zabrano mnie na przesłuchanie do polowego 
stanowiska dowodzenia w jakimś starym domu, gdzie jak przypominam 
podałem tylko swoje nazwisko, rangę i numer. 

Piśmiennictwo 
http://www.pspo.edu.pl/o-nas/patroni/ 
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166: POMNIK: KOMPANIA MŁODZIEśOWA 

 
Pomnik w Łomiankach-Dąbrowie Leśnej przy ul. Partyzantów,  

Upamiętniający szarŜę pod Wólką Węglową w 1939, kompanię młodzieŜową  
i uczestników Powstania Warszawskiego 

(Dąbrowa Leśna to osiedle będące od1990 częścią Łomianek, nazywane 
Łomianki-Dąbrowa, usytuowane na południu Łomianek, na skraju 

Kampinoskiego Parku Narodowego) 
Na zakończenie 

http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/07/3152_spacer_4_zmieniony_2
.pdf znajduje się plan pomagajacy w odnalezieniu pomnika. 

Początki działalności konspiracyjnej w Dąbrowie Leśnej  

W czasie wojny Łomianki wraz z okolicznymi miejscowościami naleŜały do 
VIII Rejonu AK o kryptonimie Łęgów-Młociny.  

Na terenie Dąbrowy Leśnej, Łomianek i Wólki Węglowej uczniowie 
miejscowych szkół i harcerze, z druŜyny załoŜonej w 1935 r. przez Henryka 
DzierŜyńskiego i Czesława Sikorskiego przy szkole podstawowej w 
Łomiankach.  zaraz po zakończeniu działań wojennych 1939 roku 
samorzutnie rozpoczęli działania konspiracyjne polegające najpierw na 
zbieraniu i przechowywaniu porzuconej w lasach broni, a następnie na 
szkoleniu i ćwiczeniach wojskowych.  

Ta młodzieńcza inicjatywa zaowocowała powstaniem dwóch 
pełnowartościowych, dobrze uzbrojonych i wyszkolonych plutonów.  
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Dowodzili nimi wywodzący się z ich grona absolwenci konspiracyjnych 
podchorąŜówek, kaprale podchorąŜowie Janusz Warmiński „Murzyn” i 
Wojciech Pecyński „Polan”. Obaj ci Ŝołnierze mieszkali przy ul. Słonecznej 4 
w drewnianym domu z werandką, zbudowanym w latach 30. XX w. 

Teorii uczono się przewaŜnie w domach, a ćwiczenia praktyczne odbywały 
się w okolicznych lasach, niekiedy w nocy, na uroczysku Pogórze Leśne i na 
ŁuŜach.  

Plutony organizacyjnie podlegały III Rejonowi Rembertów, 

Z tych plutonów wyrosła Kompania MłodzieŜowa. Do 1944 r. większość 
Ŝołnierzy miała za sobą Szkołę Partyzanta.  

W lipcu 1944 kpt. Józefowi Krzyczkowskiemu ps. „Szymon” - dowódcy 
komendantowi VIII Rejonu „Łęgów” podporządkowano dwa w/w plutony, które 
– mimo Ŝe składały się z młodych chłopców z okolic Dąbrowy Leśnej i 
Łomianek, a więc z terenu VIII Rejonu – podlegały dotychczas dowództwu III 
Rejonu „Dęby” Obwodu „ObroŜa” (Rembertów). 

Udział w Powstaniu Warszawskim 

1 sierpnia 1944 r. Kompania MłodzieŜowa, licząca w tym czasie 
kilkudziesięciu Ŝołnierzy w wieku od 18 do 26 lat, zebrała się w miejscu 
koncentracji oddziałów na wzgórzu 103 na ŁuŜach.  

Ze schowków wyciągnięto całe uzbrojenie: cięŜki karabin maszynowy, wz. 30, 
pistolet maszynowy, MP40, pistolet maszynowy „Tompson” oraz ponad 30 
karabinów. Oddział był jednolicie umundurowany. Prawie wszyscy mieli 
przedwojenne hełmy piechoty, pasy z ładownicami, saperki i bagnety. 
Krótko po godzinie „W” Kompania MłodzieŜowa, na czele ze swym dowódcą 
ppor. Henrykiem Dobakiem „Olszą”, ruszyła do ataku na lotnisko bielańskie. 
W nieudanej próbie zdobycia lotniska padli pierwsi zabici z plutonu W. 
Pecyńskiego: przedwojenny druŜynowy druŜyny harcerskiej z Łomianek, 
starszy strzelec Henryk DzierŜyński, dowódca druŜyny, starszy strzelec Jerzy 
Fijałkowski, dowódca sekcji, starszy strzelec Andrzej Banaszek oraz 
śmiertelnie ranny kapral Stefan Krakowski.  

Byli teŜ lŜej ranni, którzy pod opieką sanitariuszek zostali umieszczeni w 
szpitalu polowym w pensjonacie w Dąbrowie Leśnej i w Zakładzie dla 
Ociemniałych w Laskach. Zajmował się nimi m.in. ks. Stefan Wyszyński, 
późniejszy prymas Polski. 

W uderzeniu na Dworzec Gdański brali udział Ŝołnierze młodzieŜowej 
druŜyny kpr. Tadeusza Zaleskiego ps. „Wir”.- w składzie 2 kompanii batalionu 
piechoty dowodzonego przez por. Witolda Pełczyńskiego ps. „Witold” 
wydzielonego z Pułku „Palmiry-Młociny”.  

Truskaw, Pociecha, Sowia Wola, Brzozówka – to tylko niektóre z długiej listy 
walk, w których uczestniczyli śołnierze z Kompani MłodzieŜowej w czasie 
dwóch miesięcy istnienia Grupy Kampinos. Potem była klęska pod 
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Jaktorowem (29.09.1944 r.) i rozbicie kompanii. Tylko nielicznym udało się 
przebić w Góry Świętokrzyskie, gdzie walczyli do początków 1945 r. Część 
poległa, inni dostali się do niewoli i tylko dzięki ukryciu przez Ŝołnierzy 
węgierskich, uniknęli natychmiastowego rozstrzelania. 

Dowódcy w Kompanii MłodzieŜowej 

• Henryk Dobak ps. "Olsza" (ur. 26.07.1919) W konspiracji od 1940 r. - VII 
Obwód "ObroŜa" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii 
Krajowej - 2. Rejon "Celków" (Marki) - dowódca dywersji 2. Rejonu i 
równocześnie, od września 1942 r. dowódca Oddziałów Specjalnych 749 i 
745. W 2. Rejonie działał w stopniu podporucznika i występował pod 
pseudonimem "Olszański". Pod koniec 1943 r. przeszedł do 8 Rejonu 
"Kolczyn" - "Łęgów" - "Kampinos" (Łomianki). 

http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/henryk-dobak,8170.html 

• Janusz Warmiński właśc. Janusz Lewandowski-Warmiński (ur. 30 
września 1922 w Warszawie, zm. 2 listopada 1996 tamŜe) – polski aktor, 
reŜyser teatralny, dyrektor Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w 
Warszawie w latach 1952–1958 i 1960–1996, Ŝołnierz Armii Krajowej.W 
czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej (pseudonim 
Murzyn). W stopniu podchorąŜego uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim, dowodząc plutonem w Grupie "Kampinos". 

Eksternistyczny egzamin aktorski zdał w 1945. W latach 1945–1947 był 
aktorem i asystentem reŜyserów w Teatrze Polskim w Poznaniu, a w 
latach 1947–1949 w Teatrze Wojska Polskiego w Poznaniu. Lata 1949–
1952 spędził w Teatrze Nowym w Łodzi. Był, obok m.in. Kazimierza 
Dejmka, Danuty Mancewicz, Barbary Rachwalskiej, Janusza Kłosińskiego 
i Wojciecha Pilarskiego, jednym z załoŜycieli tego teatru. W 1950 
zadebiutował jako reŜyser przedstawieniem Makar Dubrawa Aleksandra 
Korniejczuka. 

W latach 1952–1958 i 1960–1996 kierował warszawskim Teatrem 
Ateneum im. Stefana Jaracza. Przez lata swojej dyrekcji uczynił z 
Ateneum jeden z najwaŜniejszych warszawskich teatrów, podnosząc 
rangę jego repertuaru. Warmiński stworzył i utrzymywał jeden z 
najciekawszych zespołów aktorskich. W czasie kierowania teatrem często 
wykorzystywał współczesny repertuar zachodni. ReŜyserował takŜe nowe 
teksty dramatopisarzy niemieckojęzycznych. Często sięgał po światową 
klasykę literatury. W latach 70. zrealizował szereg polityczno-
historycznych spektakli nawiązujących do historii Polski. Był aktywny 
prawie do końca Ŝycia. Ostatnią premierę zrealizował 10 czerwca 1995. 

Razem z Ŝoną Aleksandrą Śląską spoczywa na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Warmi%C5%84ski 
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• Zbigniew Wojciech Pecyński ps. "Polan" (ur. 2.12.1925) 

plutonowy podchorąŜy, Armia Krajowa - Grupa "Kampinos" - pułk "Palmiry-
Młociny" - II batalion "Kampinoski" (oddziały 8. Rejonu) - kompania ckm 
ppor. Olszy 

http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zbigniew-pecynski,33924.html 

SzarŜa pod Wólką Węglową 

Po bitwie nad Bzurą oddziały WP przebijały się do Warszawy. W czasie walk 
na tych terenach poległo około 2300 Ŝołnierzy polskich. Dąbrowa Leśna była 
19 września 1939 roku miejscem szarŜy Ułanów Jazłowieckich pod 
dowództwem płk. Edwarda Godlewskiego. SzarŜa ta otworzyła oddziałom 
polskim drogę do Warszawy.  

Było to jedna z kilku polskich szarŜ kawaleryjskich podczas wojny obronnej 
1939 roku. Zarazem była to ostatnia szarŜa w dziejach jazdy polskiej 
wykonana z udziałem całego pułku kawalerii. 

Geneza 

W dniach 9-20 września 1939 r. rozegrała się nad rzeką Bzurą największa 
bitwa kampanii wrześniowej, w której polskie wojska Armii "Poznań" gen. 
Tadeusza Kutrzeby i Armii "Pomorze" gen. Władysława Bortnowskiego starły 
się z oddziałami niemieckimi (bitwa nad Bzurą). Po początkowych duŜych 
sukcesach strony polskiej, wojska niemieckie rozpoczęły kontrnatarcie, w 
wyniku którego większość sił polskich została okrąŜona i rozbita.  

Część oddziałów polskich (m.in. Podolska Brygada Kawalerii) przebiła się 
jednak z okrąŜenia i z 14 na 15 września przekroczyła Bzurę pod 
Brochowem, przechodząc do Puszczy Kampinoskiej. Ich celem było 
przedarcie się do oblęŜonej Warszawy przez Łomianki, Dąbrowę i Buraków. 
Droga przez las była bardzo cięŜka, wolno poruszające się piaszczystymi 
drogami wojska napotykały liczne umocnione pozycje wroga, były 
dziesiątkowane przez niemieckie czołgi i samoloty. 18 września zostały 
zdobyte kolejno miejscowości Pociecha i Sieraków, a 19 września dotarto do 
Lasek. Zakład był juŜ obsadzony przez Niemców, którzy na najwyŜszym 
budynku, domu św. Stanisława, ustawili karabiny maszynowe i razili 
pociskami polskie oddziały atakujące od strony Sierakowa. W końcu 
zdecydowano, Ŝe trzeba zrezygnować z dalszego natarcia, obejść Laski od 
północy i dotrzeć do stolicy przez Bielany. 

Przebieg szarŜy 

Dowódca 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich z Podolskiej BK płk dypl. Edward 
Godlewski podjął decyzję o skróceniu drogi do Warszawy i postanowił skręcić 
na południe do Mościsk. Razem z nim tę trasę obrała takŜe mała część 9 
Pułku Ułanów Małopolskich. Niespodzianie oba pułki natknęły się w Dąbrowie 
Leśnej koło Wólki Węglowej na Niemców, lecz płk E. Godlewski nie zmienił 
decyzji, tylko dał znak do szarŜy. Ułanów do brawurowego ataku poprowadził 



 391

dowódca 3. szwadronu 14 PUł, por. Marian Walicki. Dzięki zaskoczeniu 
Niemców podczas odpoczynku i odwadze polskich Ŝołnierzy pozycje wroga 
zostały przełamane. Niestety nie rozpoznano, Ŝe w Mościskach, na skraju 
wsi, ustawione jest gniazdo niemieckich karabinów maszynowych i stoją 
czołgi, które zasypały szarŜujących seriami pocisków. Pomimo jednak 
cięŜkich strat (ok. 105 zabitych ułanów i 100 rannych, tj. łącznie ok. 20% 
stanu, w wyniku powaŜnych ran zmarł takŜe por. M. Walicki), natarcie 
powiodło się; oba pułki przebiły się do Warszawy. 

Zdjęcia i filmy 

 
Organizatorzy Kompanii MłodzieŜowej od lewej W. Pecyński, pierwszy z 

prawej J. Warmiński 

 
Szkolenie Kompanii MłodzieŜowej pod pozorem gry w siatkówkę 
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śołnierz Kompanii MłodzieŜowej Zygmunt Bogucki 

 

 

Grób Janusza Warmińskiego i jego Ŝony Aleksandry Śląskiej na Cmentarzu 
Powązkowskim 
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Usytuowanie pomnika 

http://www.bohaterowie1939.pl/_content.php?a=pomnik&itemID=273 
 

 
Film 

Wyświetlenie filmu: <iframe 
src="http://player.vimeo.com/video/53561721?title=0&byline=0&portrait=0&ba

dge=0&color=f9b200" width="550" height="309" frameborder="0" 
webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> 
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Komiks 

http://issuu.com/maciekmoraczewski/docs/komiks_mlodziezowa_kompania_
wrzesniowa_1939-44/3?e=0 

 

 
Uroczystości przy pomniku 11 listopada 2010 roku 
http://www.lomianki.info/document.php?did=1970 
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Uroczystości przy pomniku 4 września 2011 roku 
http://www.lomianki.info/document.php?did=2323 

 

 
Obchody 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Łomiankach (1 

sierpnia 2013 rok) 
https://www.youtube.com/watch?v=EToYYH5W6co 
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Kamień Ułanów Jazłowieckich w Puszczy Kampinoskiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szar%C5%BCa_pod_W%C3%B3lk%C4%85_W
%C4%99glow%C4%85#/media/File:Jazlowiec_Uhlans_stone01.jpg 

Piśmiennictwo 
http://www.muzeumlomianki.pl/wspomnienia-zolnierza-kompanii-
mlodziezowej-zygmunta-boguckiego-lisa/ 
Kazimierz Medyński: Wojenne Łomianki.  
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/383.html 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/411.html 
http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/07/3152_spacer_4_zmieniony_2
.pdf 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Kampinos 
http://www.lomianki.info/document.php?did=2800 film + komiks 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powsta%C5%84cze_natarcia_na_Dworzec_Gda
%C5%84ski 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szar%C5%BCa_pod_W%C3%B3lk%C4%85_W
%C4%99glow%C4%85 
http://forum.gazeta.pl/forum/w,229,38137277,38137277,Kolejka_do_Palmir.ht
ml 
 
Inne MP ! 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiDzv7Ty

pnVAhVCb5oKHRBFDZMQFghXMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.kampinos.pl%2Fzalacznik

%2Fid%2F574&usg=AFQjCNE4XdnN7Zi40H4qi9IeDUKoJ2fGsA 
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167. TABLICA: JÓZEF KRZYCZKOWSKI 

 
Tablica na grobie Józefa Krzyczkowskiego 

Józef Krzyczkowski ps. Szymon (ur. 23 grudnia 1901 w Zamościu, zm. 8 
sierpnia 1989) – pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik Powstania 
Warszawskiego. 

PoniŜej podane informacje pochodzą przede wszystkim z publikacji: Anna 
JAROSZ-NOJSZEWSKA, Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy, 
http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2011_11-
12_07.pdf 

Okres przed II wojną światową  

Józef Krzyczkowski był czwartym, najmłodszym dzieckiem Henryka i Zofii z 
Sobierańskich.  

Jego ojciec był lekarzem i dyrektorem szpitala w Zamościu. Od najmłodszych 
lat Józef Krzyczkowski miał kontakt ze środowiskami niepodległościowymi. W 
latach szkolnych był w harcerstwie, a mając 15 lat wstąpił do Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Lublinie. W listopadzie 1918 roku po mobilizacji 
POW został skierowany do Chełma jako instruktor karabinów maszynowych 
w organizującym się 35 pułku piechoty. W latach 1919-1920 był na froncie, 
gdzie dosłuŜył się stopnia podporucznika.  
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W 1922 toku został przyjęty na studia w WyŜszej Szkole Handlowej, które 
zakończył w roku 1925, uzyskując dyplom zawodowy na podstawie pracy 
Rolnictwo wielkiej własności prywatnej w powiecie Sarny województwa 
poleskiego 

Pracował w Centralnym Związku Kółek Rolniczych na stanowisku kierownika 
Biura Rachunkowości Rolniczej, a następnie w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Sekretariacie Generalnym Banku. Tam zbliŜył się do Stefana 
Starzyńskiego, który był w tym czasie wiceprezesem BGK.  

W 1934 r. został dyrektorem Biura Personalnego Zarządu Miejskiego, a 
następnie dyrektorem Wydziału Ogólnego Zarządu Miejskiego. Na początku 
1936 roku dyrektora gabinetu ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego, 
którym był do wybuchu II wojny światowej.  

Okres II wojny światowej 

We wrześniu 1939 r. Józef Krzyczkowski wstąpił do wojska, a w końcu 
kampanii wrześniowej wraz z wycofującymi się oddziałami przeszedł granicę 
rumuńską. W grudniu 1939 r. próbował nielegalnie powrócić do kraju, jednak 
został schwytany przez Węgrów w czasie przechodzenia granicy rumuńsko--
węgierskiej. Spędził dziesięć miesięcy w węgierskim więzieniu. Niemcy kilka-
krotnie Ŝądali wydania go władzom niemieckim, do czego jednak nie doszło. 
Po zwolnieniu z więzienia w sierpniu 1940 r. przedostał się do Krakowa. Tam 
otrzymał dokumenty na nazwisko Józef Pięta, pod którym ukrywał się przez 
całą okupację. Pracował w Społem w Wydziale Lustracyjnym aŜ do 1944 
roku. Równocześnie brał udział, z ramienia SL „ROCH", w pracach 
Departamentu Rolnictwa Delegatury Rządu, kierując Wydziałem Osadnictwa 
Rolniczego, w którym przygotowywano projekty kolonizacji terenów, potem 
nazwanych Ziemiami Odzyskanymi. Opublikował, dzięki pomocy BIP kilka 
broszur, które stanowiły kontynuację prac „Zespołu". 

Na początku 1941 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Został wyznaczony 
na Dowódcę 8 Rejonu VII Obwodu Warszawskiego ZWZ-AK pod 
pseudonimem „Szymon". W okresie swego dowodzenia zorganizował 6 
kompanii strzeleckich, oddziały specjalne, oraz zorganizował słuŜby sanitarne 
i zaopatrzenia. W 1942 r. awansował do stopnia kapitana. Podległe mu 
oddziały prowadziły działania dywersyjne, ochronę ludności cywilnej przed 
donosicielami oraz likwidację donosicieli. 

Na początku sierpnia kiedy dowodził „Szymon” nie funkcjonowało pojęcie 
"Grupa Kampinos". Do wybuchu powstania poddziały z Kampinosu wchodziły 
w skład pułk Łęgów-Młociny, po przybyciu oddziałów grupowania Stołpecko 
Nalibockiego połączone siły nazwano pułk Palmiry-Młociny (Grupa Kampinos 
to nieoficjalna nazwa, szerzej zaczęto jej uŜywać dopiero po wojnie). 

Zadaniem pułku Łęgów Młociny byłą atak na Lotnisko Bielańskie i blokada 
szosy łączącej Twierdzę Modlin z Warszawą. Grupa Kampinos była 
przedpolem Powstania Warszawskiego. 
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1 sierpnia 1944 osobiście dowodził oddziałami w ataku na Lotnisko 
Bielańskie, gdzie został cięŜko ranny. Przekazał dowodzenie por. Adolfowi 
Pilchowi ps. „Dolina”, który był dowódcą Grupy Kampinos przez ok dwa 
tygodnie. Alfons Kotowski ps. „Okoń” objął dowództwo 16 sierpnia.  

„Szymona” przewieziono do szpitala partyzanckiego w Laskach. Po 
zakończeniu leczenia przeszedł, na jesieni 1944 r., do Batalionów 
Chłopskich, w których pozostał aŜ do momentu ujawnienia się w połowie 
1945 r.  

2 października 1944 r. został mu nadany przez Komendanta Głównego AK 
gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego KrzyŜ Orderu Virtuti Militari, a w 
styczniu 1945 przez gen. Leopolda Okulickiego został odznaczony KrzyŜem 
Walecznych i Złotym KrzyŜem Zasługi z Mieczami. 1 stycznia 1945 r. został 
awansowany do stopnia majora. 

Okres po II wojnie światowej 

Po wojnie, z ramienia „Wici", był organizatorem spółdzielni osadniczych na 
Ziemiach Odzyskanych. Następnie pracował w Wydziale Organizacyjnym 
NKW PSL. W latach 1947-1949 r. był najpierw członkiem Zarządu Chłopskiej 
Spółdzielni Wydawniczej a potem Spółdzielni Wydawniczej „Chłopski Świat" 
oraz redaktorem tygodnika „Chłopi i Państwo". Od 1949 r. był członkiem ZSL. 

W połowie 1949 r. został dyrektorem produkcji w Centrali Przemysłu Ludo-
wego i Artystycznego. W latach 1951-1953 pełnił funkcję kierownika Wydziału 
Produkcji w PP „Desa". W późniejszym okresie miał kłopoty ze znalezieniem 
pracy i w końcu podjął zatrudnienie w Centralnym Zarządzie Przemysłu Tor-
fowego na stanowisku kierownika Wydziału Transportu. W 1957 r. rozpoczął 
pracę w Zarządzie LSW na stanowisku wiceprezesa, a w 1963 r. przeszedł 
do Wydawnictwa „Prasa ZSL", gdzie pełnił funkcję wicedyrektora 
wydawnictwa, aŜ do momentu przejścia na emeryturę. 

W 1968 został awansowany na podpułkownika WP 

Bardzo duŜo czasu poświęcał działalności w środowiskach kombatanckich. 
Był przewodniczącym środowiska byłych Ŝołnierzy Grupy Kampinos AK oraz 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału śoliborz ZBOWiD. Starał się o 
zrównanie uprawnień emerytalnych byłych Ŝołnierzy zawodowych wojska II 
RP i ich rodzin z uprawnieniami Ŝołnierzy zawodowych Ludowego Wojska 
Polskiego i ich rodzin. Walczył o prawa uczestników wojen 1914-1921, w 
szczególności o uznanie waŜności nadań orderów Virtuti Militari i Polonia 
Restituta dokonanych przez władze II RP i związanych z tym uprawnień.  

Mimo wielu kłopotów politycznych, zabiegał, wraz z Czesławem Bobrowskim, 
o powrót do kraju Juliusza Poniatowskiego. Wielokrotnie występował na spot-
kaniach Towarzystwa Miłośników Historii, broniąc prawdy o najnowszych 
dziejach Polski. Zabiegał o odbudowę Grobu Nieznanego śołnierza, z 
którego zostały usunięte dwie tablice - pierwsza z nazwami bojów stoczonych 
z zaborcami w latach 1914-1918, a druga z nazwami bojów stoczonych w 
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latach 1918-1920 z wojskami ZSRR. Domagał się odbudowy zniszczonych 
pomników, przywrócenia w całym kraju dawnych nazw ulic związanych z 
tradycjami niepodległościowymi oraz rewitalizacji i konserwacja dawnych 
cmentarzy wojskowych z lat 1914-1920. Był teŜ członkiem Komitetu Budowy 
Pomnika Powstania Warszawskiego.  

Zmarł 8 sierpnia 1989 w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu 
Leśnym w Laskach. 

Zdjęcia 

Publikowane zdjęcia pochodzą z http://www.1944.pl/powstancze-
biogramy/jozef-krzyczkowski,24959.html# 

 
Józef Krzyczkowski 

 

 
Józef Krzyczkowski 
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Okładka ksiąŜki 

Krzyczkowski Józef: Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962 

Była to pionierska praca dla tego tematu. J. Koszada i inni zaczęli pisać 
o Kampinosie znacznie później. 

 
Okładka ksiązki: Józef Krzyczkowski, Zwiadowcy z szarych szeregów, 1972 
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Grób Józefa Krzyczkowskiego na Cmentarzu leśnym w Laskach - na terenie 

Zakładu dla Niewidomych, powiat  warszawski zachodni, gmina Izabelin 

Dodatkowe piśmiennictwo 
Jacek Zygmunt Sawicki, VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 
„ObroŜa”. PWN, Warszawa 1990 

http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jozef-krzyczkowski,24959.html 

http://www.cmentarzwlaskach.pl/krzyczkowski.html 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/190731/zwiadowcy-z-szarych-szeregow 

https://archiwum.allegro.pl/oferta/zwiadowcy-z-szarych-szeregow-jozef-
krzyczkowski-i5082943130.html 

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/80373 

Cmentarz Wojskowy w Laskach 

 Cmentarz powstał niemal natychmiast po zakończeniu kampanii 
wrześniowej, z inicjatywy i siłami własnymi okolicznych mieszkańców, a w 
szczególności Zakładu Niewidomych w Laskach. 

Cmentarz ten, przez cały okres okupacji był tu symbolem Polski Niepodległej. 
Tworzące się od 1940 roku konspiracyjne oddziały bojowe VIII Rejonu, tutaj 
czerpały ducha, czuły się spadkobiercami Ŝołnierzy września. 

śołnierze tych oddziałów, którzy polegli w akcjach dywersyjnych, spoczęli 
równieŜ na tym cmentarzu. Mimo okupacji, chowani byli po Ŝołniersku, z 
ubezpieczeniem i w asyście zbrojnych oddziałów konspiracyjnych. Tak 
pochowany spoczywa tu podchorąŜy Józef Niegodzisz ps. „Józef II”. 
Spoczywa tu równieŜ pięciu Ŝołnierzy kadry dowódczej Dywersji Bojowej, 
zastrzelonych zdradziecko przez zaborowskich Ŝandarmów w Sierakowie, 
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którzy jeszcze po śmierci doznali hitlerowskich represji, gdyŜ zostali wydobyci 
z mogił i zakopani na zewnątrz cmentarza. Nie zostali jednak zapomniani i 
zaraz po wojnie wrócili do swoich mogił. 

Spoczywają tu takŜe uczestnicy Powstania Warszawskiego. 

To o tej porze, lata temu, wykonując swoje powstańcze zadanie oddziały VIII 
Rejonu atakowały lotnisko bielańskie. Natarcie prowadził dowódca I-go 
batalionu, porucznik Janusz Langer ps. „Janusz”. Poległ następnego dnia. Tu 
jest jego mogiła. Jak i mogiły innych poległych  w Tych pierwszych dniach 
Powstania. Niektórzy nich to: 
• D-ca 3 kompanii kpt. Ignacy Jezierski ps. „Karaś” 
• D-ca plutonu „DB” pchor. Bernard Freisleben ps. „Bernard” 
• Łączniczka Krystyna Heczko ps. „Krysia” 
• 15-to letni strz. Boguś Grygorcewicz ps. „Mały” 

Spoczywa tu równieŜ, zmarły po wojnie, d-ca I-szej kompanii na lotnisku 
bielańskim, por. Zygmunt Sokołowski ps. „Zetes”. Spoczywa wielu innych, 
trudno wszystkich wymienić, są wśród nich takŜe śołnierze Nieznani. 

Łącznie spoczywa tu 79-ciu Ŝołnierzy Armii Krajowej poległych w czasie 
konspiracji i w Powstaniu Warszawskim. Na tym cmentarzu ma to szczególne 
znaczenie, rzec moŜna symboliczne, gdyŜ mogiły Ŝołnierzy Armii Krajowej 
wśród mogił Ŝołnierzy września 39 roku, to jakby trwały dowód ciągłości 
Rzeczypospolitej. 
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168. TABLICA: JADWIGA SZNAJDER I ZOFIA RACIBORSKA 

 

Tablica upamiętniająca spalonych Ŝywcem w dniu 11 listopada 1943 r. przez 
 niemieckich Ŝandarmów: Jadwigi Sznajder - matki  pchor. Franciszka 

Sznajdra  ps. „Dąb II” i właścicielki domu Zofii Raciborskiej. 
Izabelin ul. Leśna 12, powiat warszawski zachodni 

Okoliczności wydarzeń 
Pierwsze miejscowości VIII Rejonu, w których zawiązywano komórki 
konspiracyjne to Laski, Mościska, Radiowo, Truskaw, Izabelin, Wólka 
Węglowa, Młociny, Łomianki, Dąbrowa, Buraków. Inicjatorami byli 
mieszkańcy tych miejscowości, przyszli dowódcy powstałych z czasem 
oddziałów bojowych, między innymi: ppor. Zygmunt Sokołowski "Zetes", 
kpt. Stanisław Skrzyniarz "Dębicz", plut. Marian Grobelny "Macher", 
plut. Stanisław Beer "Pierwotny", kpr. pchor. Franciszek Sznajder "Dąb II", 
kpr. Stanisław Baran "Wacław". kpr. Leszek Borowski "Leszek", kpr. Marian 
Kajszczak "Kuleczka", kpr. pchor. Bernard Freisleben "Bernard", 
plut. Stanisław Niegodzisz. 
Rok 1943 był rokiem największego rozwoju konspiracji VIII Rejonu 
"Kampinos" – Łomianki VII Obwodu „ObroŜa” Armii Krajowej, a jednocześnie 
stał się rokiem bardzo tragicznym dla konspiracyjnych organizacji. 
W listopadzie w wyniku zdrady Ŝołnierza konspiracji Antoniego Zycha 
Ŝołnierza plutonu Armii Krajowej dowodzonego przez kpr. pchor. Franciszka 
Sznajdra ps. „Dąb II”, Ŝandarmi z Zaborowa aresztowali, katowali i 
rozstrzeliwali Ŝołnierzy konspiracji i członków ich rodzin z Truskawia, 
Sierakowa, Lasek, Izabelina oraz innych miejscowości. 
Antoni Zych mieszkał we wsi Truskaw, znał bardzo wielu Ŝołnierzy w 
konspiracji. Brał udział w ubezpieczeniu zrzutów lotniczych i stąd wiedział, Ŝe 
magazyn broni był na terenie budynku, w którym mieszkał jego dowódca 
podchorąŜy „Dąb II”. 
Pierwsze uderzenie nastąpiło 11 listopada 1943 r. w Truskawiu gdzie 
aresztowano tego dnia 19 osób.  
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Przebieg wydarzeń 

TakŜe 11 września 1943 roku Antoni Zych doprowadził funkcjonariuszy z 
placówki Gestapo z Zaborowa do domu dowódcy plutonu "Dęba II" z 
kompanii ppor. Zygmunt a Sokołowskiego ps. „Zetes”, gdzie znajdował się 
skład broni. OstrzeŜonego Franciszka Sznajdra w domu nie było, więc 
Niemcy pobili matkę "Dęba II" Jadwigę Sznajder oraz właścicielkę domu Zofię 
Raciborską, a Ŝe nie dowiedzieli się niczego spalili obie kobiety Ŝywcem w 
domu. 

Siostra „Dęba II” Helena Sznajder ps. „Pokrzywa”, łączniczka VIII rejonu, 
która wracała do domu z Warszawy została aresztowana i zabrana do 
siedziby Gestapo w Zaborowie. Niemcy bili ją tak długo, aŜ przetrącili jej 
kręgosłup. Mimo tego nikogo nie zdradziła i została zamordowana. 
Pośmiertnie została odznaczona KrzyŜem Walecznych. 

Kolejne straty  

Następne dni przyniosły prawie codzienne naloty Ŝandarmerii na 
wskazywane przez Zycha domy. W Truskawiu 18 listopada Niemcy spalili 
Ŝywcem Michała Rurkę z Ŝoną i dwojgiem dzieci oraz Franciszkę Gronadka 
z wnuczkiem Henrykiem. Jednocześnie rozstrzelali Feliksa Kielaka, Henryka 
Pamiętę i Ignacego WłaŜejskiego.  

W Izabelinie aresztowano takŜe sekretarza Nadleśnictwa Laski Wojciecha 
Borzęckiego pseudonim „Świętoszek”, który obsługiwał miedzy innymi 
radiostację ukrytą w nadleśnictwie. Został on rozstrzelany po szczególnie 
okrutnych torturach w dniu 11 listopada 1943 roku. On takŜe nikogo nie 
zdradził. 

Było jeszcze wiele podobnych okrucieństw przez kilka najbliŜszych tygodni. 
Represje dotknęły kilkudziesięciu Ŝołnierzy konspiracji i członków ich rodzin. 

Dotkliwą stratę poniesiono przez utratę głównego magazynu broni 
w Opaleniu, gdzie 28 stycznia 1944 r. Niemcy zaskoczyli Ŝołnierzy AK przy 
czyszczeniu broni. Na miejscu zginął kpr. pchor. Jerzy Zawadzki "Zapora". 
SierŜ. zaw. Stanisław Siwek "Zadziora", Wacław Miecznikowski "Pustelnik" 
i Kazimierz Banek "Wit" zostali na miejscu skatowani, a w kilka dni później 
powieszeni wraz z innymi na balkonie jednego z domów na warszawskim 
Lesznie. 

Następny cios zadali Niemcy w dniu 24 czerwca 1944 roku, zabijając 
z zasadzki w Sierakowie dowódcę dywersji bojowej ppor. Mariana 
Grobelnego "Machera", ppor. Stefana Kruszyńskiego "Dołęgę", plut. pchor. 
Juliana Beera "Pierwotnego", sierŜ. Stefana Leszczyńskiego "Ezela" 
i kpr. Wiesława Kowalewskiego "Rydza". Była to strata szczególnie dotkliwa, 
bo objęła kadrę dowódczą. Zostali pochowani w nocy na cmentarzu 
wojskowym w Laskach, eskortowani przez zmobilizowaną w trybie 
alarmowym kompanię por. "Zetesa". 
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Piśmiennictwo 

http://www.pspo.edu.pl/o-nas/patroni/ 

Zdrajca Antoni Zych otrzymał wyrok śmierci. Podczas próby wykonania 
wyroku śmierci został tylko ranny w nogę. 

Przez jakiś czas krąŜyła wersja, Ŝe Zych zastrzelił matkę przy próbie 
wykonania na niego wyroku – ale nie jest to prawda. Wykonano natomiast 
wyrok na jego narzeczonej, która równieŜ donosiła. Zych. cały czas był w 
Zaborowie i współpracował z niemieckimi Ŝandarmami (Shutzepolizei). Po 
wojnie wycofał się z nimi na teren Niemiec, pracowął jako policjant we 
Franfurcie nad Menem do lat 80-tych. Potem dopiero ślad się urywa. 

NaleŜy dodać, Ŝe zastrzelono takŜe nasłanego przez Niemców jako 
gajowego, konfidenta Jana Kowalskiego, zanim zdołał rozpracować 
organizację 

Zdjęcia 

 
Tablica upamiętniająca Wojciecha Borzęckiego pseudonim „Świętoszek” 

Dzwonnica obok Kościoła Parafialnego w  Izabelinie, ul. 3 Maja 83 

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/przewodniki/pdf/przewodnik-
warszawskizachodni.pdf str, 73 
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27 Polaków powieszonych za murem getta, na dwóch balkonach spalonych 

domów przy ul. Leszno 52 i 54, 11 lutego 1944 

http://tustolica.pl/powieszeni-na-lesznie-nadal-szukamy-jakichkolwiek-
informacji_69488 

Piśmiennictwo 

Miejsca Pamięci Narodowej w gminie Izabelin 
www.kampinos.pl/zalacznik/id/571 

http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/381.html 

http://www.sppw1944.org/pamiec/obroza_5.pdf 

http://www.tradytor.pl/arts/145 

http://centrum.izabelin.pl/asp/pliki/afolder/lds11-2016www.pdf 

http://wspolnasprawa.net.pl/imprezy/89-rzeczpospolita-kampinoska-2011 

http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/382.html 

http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=181 

https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=49737 

http://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2014/08/niepodlega-
rzeczpospolita-kampinoska.html 

http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/382.html 

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/przewodniki/pdf/przewodnik-
warszawskizachodni.pdf 
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169. POMNIK: TRUSKAW 

 
 

Pomnik w Truskawiu, upamiętniający bitwę Ŝołnierzy AK Grupy „Kampinos” z 
oddziałem RONA  

Pomnik wzniesiony w 1971 r. z inicjatywy środowiska AK Grupy „Kampinos”. 
www.kampinos.pl/zalacznik/id/571 

Wieś Truskaw połozona jest w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie 
Izabelin, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

W Truskawiu toczyła się bitwa partyzancka w nocy z 2 na 3 września 1944 r. 
Składająca się z 80 zołnierzy grupa szturmowa Grupy „Kampinos” AK 
uzbrojona w broń maszynową, pod dowództwem por. „Doliny”, zmierzyła się z 
oddziałem RONA liczącym blisko tysiąc Ŝołnierzy. Pomogło kompletne 
zaskoczenie przeciwnika. Zginęło 250 Ŝołnierzy RONA, 100 raniono. 
Partyzanci zdobyli wóz z amunicją, duŜo uzbrojenia i jedno działo, a drugie 
uszkodzili, stąd właśnie lufa armatnia przy pomniku. Podczas bitwy wieś 
spalono. 

Przyczyny bitwy  

27 sierpnia 1944 okolice Truskawia i Sierakowa obsadziły jednostki 
kolaboracyjnej brygady SS RONA, uniemoŜliwiając tym samym komunikację 
między oddziałami AK w Puszczy Kampinoskiej a powstańczą Warszawą. 
Nieprzyjaciel rozpoczął wkrótce ataki na polską placówkę w pobliskiej 
Pociesze. Przebieg walk w rejonie Pociechy wskazywał, Ŝe Grupa 
„Kampinos” nie powinna biernie oczekiwać na kolejne ataki ronowców. 
NaleŜało się bowiem liczyć z moŜliwością silniejszego nacisku nieprzyjaciela, 
przy czym wynik kolejnego starcia mógłby się okazać nieprzewidywalny, 
gdyby Niemcy wzmocnili ronowców bronią pancerną oraz dodatkowymi 
bateriami artylerii.  

Wywiad AK informował o stałym wzmacnianiu nieprzyjacielskich sił w 
Truskawiu i Sierakowie oraz o gromadzeniu nowych oddziałów w Laskach, 
Izabelinie i Hornówku. Jednocześnie artyleria RONA rozlokowana w 
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Truskawiu i Sierakowie dawała się mocno we znaki obrońcom Pociechy. 
Polscy Ŝołnierze musieli godzinami tkwić w okopach pod ostrzałem wroga, 
kaŜdego dnia odnotowywano straty w zabitych i rannych. W zasięgu 
nieprzyjacielskich dział znalazły się równieŜ polskie placówki w Wierszach, 
Truskawce, Krogulcu i Kiścinnem.  

Oddziały Grupy „Kampinos”, niedysponujące własną artylerią, nie mogły 
skutecznie odpowiadać na ostrzał nieprzyjaciela. NiemoŜliwe było równieŜ 
zneutralizowanie nieprzyjacielskiej artylerii poprzez wypady na przedpole, 
gdyŜ baterie RONA pozostawały bezpiecznie ukryte za przednimi pozycjami. 
Nie bez znaczenia był równieŜ fakt, Ŝe miejscowa ludność domagała się od 
Ŝołnierzy AK reakcji na zbrodnie popełniane przez ronowców. 

Frontalny atak na dobrze osłonięte pozycje silnie uzbrojonego przeciwnika 
nie rokował większych szans powodzenia, a takŜe groził powaŜnymi stratami. 
W tej sytuacji por. „Dolina” juŜ 1 września zaproponował mjr. „Okoniowi” 
przeprowadzenie głębokiego wypadu na tyły nieprzyjaciela. Celem tej 
ryzykownej akcji miało być rozbicie batalionu RONA kwaterującego w 
Truskawiu. Mimo początkowych wahań dowódca zgrupowania wyraził zgodę. 
Podjęto decyzję, Ŝe wypad na Truskaw zostanie przeprowadzony w nocy z 2 
na 3 września. Ponadto „Okoń” postanowił, iŜ tej samej nocy osobiście 
poprowadzi podobny rajd na oddział RONA w sąsiednim Sierakowie. 

Ze względu na charakter zadania „Dolina” postanowił przeprowadzić wypad 
niewielkim, lecz dobrze uzbrojonym oddziałem – złoŜonym wyłącznie ze 
starannie wybranych ochotników. Do udziału w akcji zgłosiło się ok. 600 
Ŝołnierzy, spośród których porucznik wybrał 80 (w tym 70 Ŝołnierzy z 
oddziałów liniowych oraz dziesięciu z formacji tyłowych). Wszyscy Ŝołnierze 
byli uzbrojeni w pistolety maszynowe i granaty, zabrano równieŜ kilka 
ręcznych karabinów maszynowych oraz kilka granatników PIAT.  

Plan przewidywał, Ŝe oddział „Doliny” dokona głębokiego obejścia Truskawia 
od zachodu i południa, po czym wykona zaskakujący atak na tyły 
przeciwnika. Zadanie było ryzykowne, gdyŜ w drodze do wsi Ŝołnierze musieli 
niepostrzeŜenie przejść przez odsłonięte pola, wymijając po drodze 
nieprzyjacielskie placówki.  

Nieprzyjacielskie siły kwaterujące w Truskawiu szacowano na batalion 
piechoty oraz baterię artylerii – razem ok. 500 Ŝołnierzy. Cennych informacji 
na temat liczebności nieprzyjaciela oraz połoŜenia jego stanowisk dostarczył 
„Dolinie” zwiadowca Józef Zych ps. „Sosna”, który spenetrował wieś zanim 
oddział uderzeniowy wyruszył na akcję. 

Przebieg bitwy 

Wymarsz z Wierszy nastąpił 2 września o godz. 19:00. Nie chcąc przed 
walką zbytecznie przemęczać Ŝołnierzy „Dolina” zdecydował, Ŝe do pozycji 
wyjściowych oddział zostanie dowieziony furmankami. Przejazd 
piaszczystymi dróŜkami leśnymi zajął około dwóch godzin. Po dotarciu do 
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wysuniętych placówek w Zaborowie Leśnym Ŝołnierze pozostawili wozy, po 
czym kontynuowali przemarsz pieszo. „Dolina” uprzedził o planowanej akcji 
por. „Jerzego” i wachm. „Narcyza”, nakazując im czekać w pogotowiu i w 
razie potrzeby ruszyć z odsieczą oddziałowi uderzeniowemu. Obawiając się, 
Ŝe w ciemnościach Ŝołnierze mogą się pogubić, lub – co gorsza – wpaść 
przypadkowo na nieprzyjacielskie ubezpieczenia, „Dolina” zarządził 
przemarsz dwójkami w zwartym szyku. Tej nocy świecił jednak jasny księŜyc i 
tylko utrzymująca się mgła osłaniała przemarsz oddziału. śołnierze 
maszerując skrajem puszczy dotarli na odsłoniętą przestrzeń, po czym 
kanałem biegnącym przez pola przedostali się do lasu zwanego „Dębina”. Po 
drodze udało się niepostrzeŜenie wyminąć nieprzyjacielskie placówki. Po 
krótkim odpoczynku w „Dębinie” oddział przedostał się niezauwaŜony na 
piaszczyste wydmy ciągnące się wzdłuŜ lasku „Szałasy”, gdzie „Dolina” 
ponownie zarządził krótki odpoczynek. Ostatecznie po trwającym blisko dwie 
i pół godziny podejściu polscy Ŝołnierze dotarli do południowo-wschodnich 
opłotków Truskawia. 

„Dolina” podzielił wówczas swój oddział na trzy grupy. Na lewej flance 
znalazła się druŜyna dowodzona przez por. Lecha Zabierka ps. „Wulkan”. 
Środkiem poruszała się druŜyna por. Aleksandra Wolskiego ps. „Jastrząb”, 
która odpowiadała jednocześnie za zabezpieczenie tyłów. Prawą flankę zajął 
oddziałek por. Tadeusza Gaworskiego ps. „Lawa”, któremu towarzyszył sam 
„Dolina”. Ustalono, Ŝe w czasie nocnej walki hasłem rozpoznawczym będzie 
zawołanie „sobota!”. Polscy Ŝołnierze wkroczyli do Truskawia około godziny 
24:00. Wieś była opustoszała, gdyŜ większość mieszkańców uciekła 
wcześniej w obawie przed ronowcami. W jednym z gospodarstw Ŝołnierze 
znaleźli jednak starego chłopa, który poinformował, Ŝe oddział nieprzyjaciela 
kwateruje w zabudowaniach folwarcznych na drugim krańcu wsi – połoŜonym 
najbliŜej Puszczy Kampinoskiej. Starzec ostrzegł równieŜ, iŜ tej nocy do wsi 
przybył kolejny batalion RONA dysponujący co najmniej kilkoma działami. 
Fakt ten oznaczał, Ŝe wyraźna juŜ wcześniej dysproporcja sił wzrosła jeszcze 
bardziej. Po krótkim namyśle „Dolina” postanowił jednak atakować zgodnie z 
planem, licząc, Ŝe efekt zaskoczenia pozwoli zniwelować liczebną przewagę 
nieprzyjaciela. 

Była prawdopodobnie godzina 1:00, gdy Ŝołnierze „Doliny” przystąpili do 
ataku. Zaskoczenie nieprzyjaciela było kompletne. Polscy Ŝołnierze opisywali 
później przebieg walki słowem „rzeź”. Wielu ronowców zginęło bowiem 
jeszcze we śnie, natomiast pozostali – kompletnie zaskoczeni, zazwyczaj 
oszołomieni alkoholem – nie byli w stanie stawić Polakom zorganizowanego 
oporu. W tej akcji Ŝołnierze AK nie brali zresztą jeńców. Wkrótce znaczna 
część wsi stanęła w ogniu. Wielu ronowców spłonęło w podpalonych 
stodołach. Polscy Ŝołnierze przerwali ogień tylko na krótką chwilę, aby 
umoŜliwić przetrzymywanym przez ronowców kobietom ucieczkę z płonących 
budynków. W nocnych ciemnościach walczono na najbliŜszą odległość i tylko 
umówione hasło „sobota” pozwalało polskim Ŝołnierzom odróŜnić kolegów od 



 411

ronowców. Część nieprzyjacielskich Ŝołnierzy ochłonąwszy z pierwszego 
zaskoczenia otworzyła ogień z granatników i broni maszynowej, lecz wobec 
panującego chaosu ostrzał ten raził w większym stopniu ich kolegów, niŜ 
polskich partyzantów. Nieliczne nieprzyjacielskie gniazda oporu Ŝołnierze 
„Doliny” likwidowali przy uŜyciu granatów lub PIAT-ów. Granatami wybito 
między innymi dowództwo batalionu RONA, które schroniło się w piwnicy 
jednego z domów. Wkrótce ocalali Rosjanie rozpoczęli paniczną ucieczkę. 
Uciekających w kierunku wsi Ławy wybijali Ŝołnierze „Wulkana”, podczas gdy 
oddziałek „Lawy” likwidował nieprzyjaciół próbujących zająć stanowiska 
zapasowe na wschodnich opłotkach wsi. Miały miejsce wypadki, gdy rannych 
ronowców dobijali miejscowi chłopi, mszcząc się w ten sposób za 
wcześniejsze mordy, gwałty i grabieŜe. 

Do nieprzyjacielskiej baterii dotarła jako pierwsza druŜyna wachm. 
Aleksandra Bibika ps. „Zaręba” z grupy por. „Jastrzębia”. Obsługę dział 
błyskawicznie wybito. Polscy Ŝołnierze nie dysponowali środkami transportu, 
które pozwoliłyby ewakuować zdobyte działa, dlatego teŜ większość z nich 
byli zmuszeni unieszkodliwić. Działa niszczono poprzez wrzucenie granatu do 
lufy, bądź podkładano pod ich podwozia pociski artyleryjskie obłoŜone 
wiązkami słomy, które następnie podpalano. W płomieniach stanęło równieŜ 
kilkadziesiąt wozów z nieprzyjacielskiego taboru. Walka juŜ wygasała, gdy 
znajdujące się na furach skrzynie z amunicją zaczęły eksplodować, co 
chwilowo wzięto za odgłos niemieckiej odsieczy dla ronowców. Około godziny 
4:00 oddział „Doliny” przystąpił do odskoku w kierunku na Zaborów Leśny. 
Stacjonujące w pobliskich miejscowościach jednostki nieprzyjaciela 
zachowywały się biernie. Wachmistrz „Zaręba” zdołał wywieźć z płonącego 
Truskawia jedno zdobyczne działo, podczas gdy Ŝołnierze „Lawy” zabrali ze 
sobą wóz z amunicją artyleryjską. 

Epilog 

Ryzykowny wypad na Truskaw został uwieńczony całkowitym powodzeniem. 
Niewielki oddział „Doliny” zdołał doszczętnie rozbić dwa silne pododdziały 
RONA oraz zlikwidować stanowisko artylerii dające się we znaki obrońcom 
Pociechy. Straty poniesione tej nocy przez brygadę RONA moŜna określić 
tylko w przybliŜeniu. Józef Krzyczkowski i Adolf Pilch opierając się m.in. na 
informacjach uzyskanych od miejscowej ludności, podawali, Ŝe w czasie 
nocnej walki zginęło około 250 ronowców, a kolejnych 100 odniosło rany. 
Tadeusz Łaszkiewicz bazując na informacjach przekazanych przez 
partyzancki zwiad konny oszacował straty nieprzyjaciela na około 130 
zabitych. Adam Borkiewicz i Tomasz Zatwarnicki oceniali z kolei, Ŝe brygada 
RONA straciła w tym starciu 91 zabitych. śołnierze „Doliny” zdobyli działo kal. 
75 mm wraz z wozem amunicyjnym, dwa cięŜkie moździerze, 1 ckm, 13 rkm, 
kilkanaście pistoletów maszynowych, radiostację polową z akumulatorami 
oraz duŜe ilości amunicji i granatów. Przy ciałach zabitych ronowców 
znaleziono liczne zegarki i kosztowności zrabowane uprzednio w Warszawie. 
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Ponadto Polacy zniszczyli od kilku do kilkunastu dział (w tym jedno kal. 105 
mm), a takŜe 60 karabinów oraz blisko 30 wozów z amunicją. 

Polskie straty zamknęły się liczbą 10 zabitych oraz 10 rannych. W gronie 
poległych znaleźli się: ppor. Marcin Taszkan ps. „Tur”, kpr. Jan Szostak ps. 
„Fab”, kpr. Jan Łukaszewicz ps. „Januszek”, st. strzelec Jan Kazimierz 
Jarkowski ps. „Sewer”, st. ułan Karol Piesiewicz, st. strzelec Kazimierz 
Szczerbiński, strz. Jerzy Woźniak ps. „Brązowy”, strz. Jerzy Zawadzki ps. 
„Kri”. 

Polskie dowództwo postanowiło utwierdzić nieprzyjaciela w przekonaniu, iŜ 
Grupa „Kampinos” przystąpiła do zakrojonych na szeroką skalę działań 
zaczepnych. W nocy 3/4 września przeprowadzono więc kolejny wypad – tym 
razem wymierzony w wieś Marianów nieopodal Leszna, gdzie kwaterował 
silny garnizon złoŜony z Niemców i ronowców. Kombinowany oddział pod 
dowództwem rtm. Zdzisława Nurkiewicza ps. „Nieczaj” i ppor. Zygmunta Koca 
ps. „Dąbrowa”, złoŜony z 80 ułanów z 2 i 4 szwadronu, dokonał głębokiego 
obejścia pozycji nieprzyjaciela, po czym uderzył na Marianów od południa. W 
wyniku niespełna półgodzinnej walki nieprzyjacielski oddział został 
doszczętnie rozbity, tracąc od 60 do 100 zabitych. Do niewoli wzięto od 22 do 
24 ronowców. Zostali oni rozstrzelani, gdy odnaleziono przy nich przedmioty i 
kosztowności zrabowane w Warszawie. Ułani zdobyli 2 rkm, 7 pistoletów 
maszynowych, kilka koni z siodłami oraz kilkadziesiąt karabinów. Polskie 
straty ograniczyły się do jednego zabitego i pięciu rannych. 

4 września pododdziały RONA wycofały się na linię Laski–Izabelin–
Hornówek–Lipków, podpalając wcześniej połowę zabudowań Truskawia i 
niemal cały Sieraków. Ronowcy nie odwaŜyli się juŜ prowadzić działań 
ofensywnych przeciw Grupie „Kampinos”, ograniczając się do terroryzowania 
mieszkańców okolicznych wsi. 15 września resztki pułku załadowano do 
transportu w Błoniu i odesłano w rejon Raciborza, gdzie stacjonowała reszta 
sił RONA. Całą brygadę wcielono później w skład organizowanej na terenie 
Niemiec rosyjskiej 29 Dywizji Grenadierów SS. 
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Zdjęcia 

 
Korpus oficerski Zgrupowania "Kampinos" podczas mszy polowej na placu apelacyjnym w 

Wierszach. Od lewej 1) mjr Alfons Kotowski ps. "Okoń", 2) por. Bogdan Jaworski ps. 
"Wyrwa", 3) por. Adolf Pilch ps. "Dolina", 4) ppor. Lech śabierek ps. "Wulkan", 5) por. 

Witold Lenczewski ps. "Strzała", 6) ppor. Zygmunt Sokołowski ps. "Zetes", 7) rtm. Zygmunt 
Koc ps. "Dąbrowa", 8) por. Tadeusz Gaworski ps. "Lawa", 9) sierŜ. Walery śuchowicz ps. 

"Opończa", 10) sierŜ. Stefan Andrzejewski ps. "WyŜeł", 11) plt. Stanisław Pilarski ps. 
"Zew", 12) Stefan Iwanowski ps. "Domek", 13) por. Aleksander Wolski ps. "Jastrząb". 

Około 10 września 1944 r. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypad_na_Truskaw#/media/File:Warsaw_Uprising_by_G%C4

%85szewski_-_Field_Mass_in_Kampinos.jpg 

 
Przebirg wypadu na Truskaw 

http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/44.html 
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Adolf Pilch ps. „Dolina” 

 
Dowództwo wydzielonego pułku z Brygady Szturmowej SS RONA podczas 

walk w Warszawie, dowódca pułku major Ivan Frołow - po środku 

Piśmiennictwo 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypad_na_Truskaw 
Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
http://www.pwz.pl/64,1,szlakiem-miejsc-pami-ci-narodowej.html 
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170. POMIK: PIĘCIU POLEGŁYCH śOŁNIERZY AK 

 

Pomnik 5 poległych Ŝołnierzy Armii Krajowej 
Sieraków – pomnik przy Drodze Łączniczek AK 

http://dadas.pl/sierakow-pomnik-przy-drodze-laczniczek-ak/ 

Napis na tablicy: 

Miejsce uświęcone krwią Ŝołnierzy poległych za wolność ojczyzny. 

W dniu 24 czerwca 1944 r., zginęli: ppor Marian Grobelny "Macher", ppor Stefan 
Kruszyński "Dołęga", plut. pchor. Julian Beer "Pierwotny", sierŜ. Stefan Leszczyński "Ezel", 

kpr. Wiesław Kowalewski "Rydz".  
Zginęli oni w zasadzce, zastawionej przez niemiecką Ŝandarmerię z Zaborowa. 

Poprzedzające wydarzenia 

Rejon VIII, który stworzył warunki do zaistnienia "Grupy Kampinos" 
obejmował tereny na płn. - zach. od Bielan, po obu stronach szosy Warszawa 
- Modlin, aŜ po Kazuń. W jego granicach znalazła się znaczna część Puszczy 
Kampinoskiej. Północna część Rejonu znajdowała się na terenach, które 
Niemcy zaliczyli do Reichu. Granica dzieląca od Generalnej Guberni była 
strzeŜona licznymi posterunkami granicznymi, tzw. "wachami". 

Pierwsze miejscowości, w których zawiązywano komórki konspiracyjne 
to Laski, Mościska, Radiowo, Truskaw, Izabelin, Wólka Węglowa, Młociny, 
Łomianki, Dąbrowa, Buraków. Inicjatorami byli mieszkańcy tych 
miejscowości, przyszli dowódcy powstałych z czasem oddziałów bojowych, 
między innymi: ppor. Zygmunt Sokołowski "Zetes", kpt. Stanisław Skrzyniarz 
"Dębicz", plut. Marian Grobelny "Macher", plut. Stanisław Beer "Pierwotny", 
kpr. pchor. Franciszek Sznajder "Dąb II", kpr. Stanisław Baran "Wacław". 
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kpr. Leszek Borowski "Leszek", kpr. Marian Kajszczak "Kuleczka", 
kpr. pchor. Bernard Freisleben "Bernard", plut. Stanisław Niegodzisz. 

 Pod koniec 1940 roku i na początku roku 1941, nastąpiły istotne zmiany 
organizacyjne, "piątki" łączono w druŜyny, potem w plutony i kompanie. 
Pierwsze dwie kompanie i zaląŜek trzeciej powstały w połowie 1941 roku. 

Pierwszą kompanią dowodził ppor. "Zetes", mając na czele plutonów 
plut. "Machera", kpr. pchor. "Dęba II" i plut. pchor. "Pierwotnego". 

W VIII Rejonie, juŜ w końcu 1942 roku, powstała druŜyna dywersyjno - 
bojowa, oznaczona kryptonimem "OS Łęgów", pod dowództwem 
ppor. Leszka Burakowskiego "Leszka". 

W połowie 1943 roku, druŜyna ta została rozbudowana do stanu plutonu, 
liczącego ok. 40 ludzi. 

Po ujęciu przez Niemców cięŜko rannego w akcji ppor. "Leszka", dowódcą 
zostaje pchor. Bernard Freileben "Bernard", a następnie ppor. Marian 
Grobelny "Macher". 

Śmierć pięciu Ŝołnierzy AK 

Po fali aresztowań z 1943 roku wielu zdekonspirowanych Ŝołnierzy Armii 
Krajowej musiało ukrywać się w lesie. Na pobliskich Łąkach Strzeleckich 
stacjonował spory oddzial „leśnych”.  

Oddziałem dowodził podchorąŜy „Parys". Był jeszcze zbyt młody, by wyŜsze 
dowództwo nie kontrolowało tego, co robią leśni. Trzydziestu chłopaków z 
bronią w ręku mogło przynieść poŜytek, lecz mogło teŜ nawarzyć tęgiego 
piwa. 

Podporucznik „Macher", ówczesny dowódca dywersji bojowej, mający pod 
opieką leśnych, co parę dni lub i codziennie przyjeŜdŜał do nich, by sprawdzić 
co robią, wydać rozkazy i przeprowadzić szkolenie. 

24 czerwca w godzinach rannych, jak tylekroć uprzednio, ,,Macher" na 
rowerze, z teczką na ramie, w której znajdował się sten, jechał z Młocin przez 
Opaleń. Dalsza trasa szła obok Lasek na Sieraków, by skrajem Sierakowa 
polną ścieŜką dotrzeć do Strzeleckich Łąk i za nimi w lasy, gdzie oczekiwał 
go pluton. 

Po drodze spotkał się zgodnie z umową z podporucznikiem „Dołęgą", który 
przed paru tygodniami otrzymał skierowanie z Otwocka,, bo tam paliła mu się 
ziemia pod nogami. Dołączyli teŜ: plutonowy podchorąŜym „Pierwotny", 
sierŜant „Ezel" i kapral „Rydz". Wszyscy na rowerach i z krótką bronią w 
kieszeniach. 

Jechali śmiało, kilka kroków jeden od drugiego, nie przypuszczając Ŝe moŜe 
spotkać ich coś złego. Obserwowali tylko pilnie, czy przed nimi nie ma 
jakiegoś samochodu i czy nie kręci się ktoś w szarozielonych mundurach. 



 417

Bez przygód dojechali lasami w pobliŜe Sierakowa. Byli juŜ teraz tak blisko 
leśnych, Ŝe czuli się jak u siebie. Gęsiego wjechali na trakt sierakowski i 
skręcali, by go skosem przebyć i wjechać na ścieŜkę, która między 
zabudowaniami wsi prowadziła wprost na Łąki Strzeleckie, gdzie mieli 
spotkać leśnych. 

Na czele jechał „Macher", on tu teraz był najczęstszym gościem, najlepiej 
więc znał drogę. I wtedy z najbliŜszego obejścia rozległ się głos: — Chodźcie 
tu, chłopcy, bliŜej, pogadamy sobie. 

„Macher" i pozostali zobaczyli grupę kilkunastu cywilów ubranych po 
tutejszemu, którzy stali na podwórku i rozmawiali. Byli dość luźno rozrzuceni i 
patrzyli na naszych.  

Jeśli to przebrani gestapowscy — to za późno się wycofać. Trudno teŜ będzie 
rozpocząć walkę, bo póki nie padną z grupy nieznajomych strzały, nie będzie 
wiadomo, czy to wrogowie, czy teŜ swoi z innych stron. PrzecieŜ wtedy dość 
często przychodziły tu na ćwiczenia oddziały z Warszawy, mogło się więc 
zdarzyć, Ŝe to właśnie Ŝołnierze konspiracji. A moŜe to po prostu cywile z 
winnych okolic, moŜe przyszli na roboty leśne? 

Nie było czasu na rozmyślania. Cywile jak na komendę wyjęli pistolety 
maszynowe spod płaszczy i zasypali naszych kulami.  

Zginęli: 
• ppor. Marian Grobelny ps. „Macher”  
• ppor. Stefan Kruszyński ps. „Dołęga” 
• plut. pchor. Julian Beer ps. „Pierwotny” 
• sierŜ. Stefan Leszczyński ps. „Ezel” 
• kpr. Wiesław Kowalewski ps. „Rydz”. 

śandarmi rozkazali mieszkańcom Sierakowa połoŜyć poległych w koleinach 
drogi, tak aby rozjechały ich wozy, po czym zabrali broń poległym i 
pośpiesznie odjechali do Zaborowa bojąc się spotkania z „leśnymi”. 

Pogrzeb poległych 
Nie docenili jednak Niemcy patriotyzmu, odwagi i bohaterstwa mieszkańców 
Sierakowa. Ledwie Ŝandarmi zniknęli, niepomne na niebezpieczeństwo 
represji miejscowe kobiety, między innymi: Władysława Salwowska-Dudek 
Regina i Eugenia Makowskie, Zofia Orzechowska i Halina Wasilewska, 
przeniosły zwłoki do pobliskiego, niewykończonego budynku i przykryły je 
polnymi kwiatami jaśminu i maków, tworząc piękny biało-czerwony sztandar, 
który spowił ciała poległych.  
Dowódca Rejonu kpt. "Szymon", po otrzymaniu meldunku o wydarzeniu, 
wydaje rozkaz pochowania poległych na cmentarzu wojskowym w Laskach. 
Por. "Zetes", w trybie alarmowym mobilizuje I kompanię. 160 Ŝołnierzy z 
wydobytą ze skrytek bronią zbiera się w Opaleniu. Będą ubezpieczać 
pogrzeb, gotowi do zbrojnego starcia, gdyby Niemcy próbowali przeszkodzić 
w pogrzebie. Marszem ubezpieczonym, kompania "Zetesa" przechodzi do 
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Sierakowa. W tym czasie Ŝołnierze poległego ppor "Machera" przygotowują 
groby na cmentarzu. 
Późną nocą rusza kondukt Ŝałobny. Na dostarczonych samorzutnie przez 
mieszkańców Sierakowa wozach, ozdobionych kwiatami złoŜono ciała 
poległych. W jasną, czerwcową noc Ŝołnierze podziemia odprowadzają 
swoich dowódców. Ubezpieczając zbrojnie, spełniają jednocześnie rolę 
honorowej asysty wojskowej. Powozili Szczepan i Władysław Urbańscy. 
Po przybyciu na cmentarz, towarzysze broni zdejmują z wozów zwłoki 
poległych i składają je w grobach. Nie było czasu na przygotowanie trumien, 
twarze poległych przykryto kwiatami. Por. "Zetes" zarządza minutową ciszę. 
Akcja dobiega końca. JuŜ świtało, gdy zbrojne oddziały maszerowały do 
miejsc wyjścia, celem zabezpieczenia i ukrycia broni. Wszyscy uczestniczący 
w pogrzebie wracali z cięŜkim sercem i w głębokim Ŝalu. Ale jednocześnie z 
dumą, Ŝe oto w okupowanym kraju, Ŝołnierze Armii Krajowej mogą być 
pochowani z godnością, w asyście wojskowej, na wojskowym cmentarzu. 
Tego faktu nie mogły juŜ wykreślić zdarzenia, które po tym nastąpiły, a moŜe 
nawet podkreśliły jego doniosłość. 
Nazajutrz Ŝandarmi zjawili się w Sierakowie i gdy dowiedzieli się o pogrzebie, 
rozkazali wykopać ciała i zakopać za murem cmentarza przy drodze.  
Dowództwo Rejonu nie chciało dawać Niemcom szansy na kolejne 
bezczeszczenie zwłok, ludność okoliczna chcąc zapewnić szacunek ciałom 
zakopała ich za murem cmentarza.  

Polegli w Sierakowie spoczęli ponownie na cmentarzu po wojnie.  

Marian Grobelny 

PoniŜszy Ŝyciorys stanowi  skrócony i nieznacznie uzupełniony Ŝyciorys 
zamieszczony  w 2 pozycji piśmiennictwa. 

Marian Grobelny urodził się 17 marca 1907 roku w Kobylinie koło Krotoszyna, 
w domu przy ulicy Bahnhofstrasse 179 (obecnie Aleje Powstańców 
Wielkopolskich nr 25), w rodzinie mistrza kowalskiego Jana Nepomucena 
(1868-1940) i Joanny (1871-1952) z Szukalskich (Szókalskich) z Dobrzycy.  

Miał trzech braci'i trzy siostry.  

Marian rozpoczął w roku 1913 edukację szkolną jeszcze w pruskiej, Katolic-
kiej Szkole Miejskiej w Kobylinie, gdzie na lekcjach obowiązywał język 
niemiecki. Rok później wybuchła 1 wojna światowa, która trwała prawie do 
końca 1918 roku. W tym wojennym okresie dwaj starsi bracia Mariana, jako 
poddani pruscy, ukończywszy 18 lat zostali zmobilizowani do słuŜby 
wojskowej: Józef Kazimierz w 1917 roku, a rok później Stanisław.  

Najstarszy brat, Józef Kazimierz, po powrocie z wojny i ojciec Nepomucen 
byli powstańcami wielkopolskimi. 

Marian Grobelny naukę szkolną ukończył w 1921 roku juŜ w polskiej 7-
klasowej Szkole Powszechnej w Kobylinie. Następnie kontynuował naukę w 
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Seminarium Nauczycielskim w Krotoszynie i Lesznie, które ukończył w 1926 
roku.  

Początkowo jako tymczasowy nauczyciel pracował w publicznych szkołach 
powszechnych w Rynarzewie i Kcyni w powiecie szubińskim, skąd z dniem 
31 lipca 1928 roku został zwolniony z powodu powołania do wojska.  

SłuŜbę wojskową odbywał na IX turnusie w 3. kompanii strzeleckiej Batalionu 
PodchorąŜych Rezerwy Piechoty Nr 7 w Śremie, w okresie od lipca 1928 
roku do 15 czerwca 1929 roku.  

Po odbyciu słuŜby wojskowej kontynuował jeszcze pracę nauczyciela w 
Kcyni, skąd na mocy decyzj Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego, 
został mianowany z dniem 1 lutego 1930 roku nauczycielem w BiałoŜewinie 
(pow. Ŝniński).  

1 września 1930 roku otrzymał nowe stanowisko nauczyciela i kierownika 
Publicznej Szkoły Powszechnej w Wybranowie koło Janowca 
Wielkopolskiego (pow. Ŝniński) i na tej posadzie pozostał do września 1939 
roku.  

W 1939 roku został zmobilizowany do 3. kompanii karabinów maszynowych 
„Janowiec" śnińskiego Batalionu Obrony Narodowej w Janowcu Wlkp. ze 
stopniem wojskowym plutonowy podchorąŜy. Kompania ON „Janowiec" 
dowodzona przez kapitana Jana Mikołajczaka (1888-1939) walczyła w wojnie 
obronnej we wrześniu 1939 roku w składzie batalionu ON „śnin" typu 
fortecznego, który obejmował swym działaniem powiat Ŝniński.  

W kampanii wrześniowej uczestniczył w najcięŜszych walkach nad Bzurą 
oraz na skraju Puszczy Kampinoskiej. Po kapitulacji krótko przebywał w 
niewoli niemieckiej, skąd października -z nałoŜonym aresztem domowym - 
powrócił do Wybranowa.  

Na rozkaz władzy niemieckiej, 5 grudnia 1939 roku wraz z siostrą 
Nepomuceną Grobelną i państwem Wiśniewskich, został wysiedlony 
transportem kolejowym z Gniezna do Wólki Czarnińskiej koło Mińska 
Mazowieckiego. 

W międzyczasie Kazimierz Wiśniewski - nauczyciel z Janowca Wlkp., cięŜko 
ranny podczas walk w Puszczy Kampinoskiej, leczył się w szpitalu wojennym 
zorganizowanym na terenie Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło 
Warszawy. Podczas odwiedzin rannego przyjaciela - Kazimierza Wiśniew-
skiego w marcu 1940 roku, Grobelny otrzymał propozycję pracy na terenie 
Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Początkowo pracował fizycznie w 
szpitalu, później jako furman, woŜąc towary z Lasek do Warszawy, wyrabiał 
szczotki, w końcu został magazynierem.  

Jednocześnie podjął aktywną działalność w organizowaniu pomocy 
ukrywającym się Ŝołnierzom września i przy załoŜeniu cmentarza wojennego 
w Laskach. 
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Gdy w początkach 1940 roku w okolicznych miejscowościach zaczęły 
powstawać komórki konspiracyjne, był jednym z inicjatorów, wraz z 
podporucznikiem Zygmuntem Sokołowskim ps. „Zetes", kapralem 
podchorąŜym Borakowskim Andrzejem Lechem ps. „Leszek", Marianem 
Owczarzakiem ps. „Rumiany'' i innymi, utworzenia pierwszych tzw. „piątek" w 
Zakładzie dla Niewidomych w Laskach i odtąd występował pod pseudonimem 
„Macher".  

Pod względem organizacyjnym podlegał „Macher" dowódcy Rejonu VIII-
(Łomianki) w Obwodzie VII („Koleba", „ObroŜa") Okręgu Warszawskiego 
ZWZ - AK, którym od początku 1940 roku był por. Mieczysław Niedzielski ps. 
„Andrzej", a od września 1941 roku kapitan rezerwy Józef Krzyczkowski 
(1901 -1989) ps. „Szymon".  

Do końca 1941 roku pełnił „Macher" funkcję dowódcy plutonu w 1 kompanii 
ppor. Zygmunta Sokołowskiego ps. „Zetes". Kiedy w 1942 roku przystąpiono 
w „ObroŜy" do tworzenia tzw. oddziałów liniowych, został dowódcą 3. 
kompanii.  

Z dniem 1 lipca 1943 roku mianowany podporucznikiem piechoty. W 
listopadzie 1943 roku, Ŝeby uniknąć aresztowania opuścił Zakład dla 
Niewidomych i odtąd z legitymacją wystawioną na nazwisko Marian Szukalski 
udawał, Ŝe pracuje w urzędzie gminnym w Młocinach. 

Po odwołaniu w styczniu 1944 roku plut. pchor. Bernarda Freislebena ps. 
„Bernard" ze stanowiska dowódcy Oddziału Dywersji Bojowej (ODB), 
Oddziału Specjalnego (OS) „Lęgów"' w Rejonie VIII (Łomianki) „Kedywu' 
Okręgu Warszawskiego AK, został mianowany jego kolejnym dowódcą, 
pozostając nadal dowódcą 3. kompanii liniowej 1. batalionu. Jako dowódca 
dywersji, poza swym „osobistym" pseudonimem „Macher", uŜywał odtąd 
pseudonimu „Egzekutor", przynaleŜnego mu ze względu na pełnioną funkcję.  

Jednocześnie, z ramienia komendanta Rejonu VIII, sprawował jeszcze 
dodatkowe dowództwo i opiekę nad oddziałem "leśnych", utworzonym na 
przełomie 1943/1944 roku z Ŝołnierzy tzw. „spalonych" i zagroŜenych 
aresztowaniem, kwaterujących w bunkrach na Strzeleckich Łąkach koło 
Sierakowa (Puszcza Kampinoska). Oddział ten, składający się początkowo z 
kilku rozrósł się do około 30 partyzantów, dowodzony był bezpośrednio przez 
pchor. Antoniego Frydrycha ps. „Parys", ale pod względem operacyjnym 
podlegał ppor. „Macherowi", „Egzekutorowi", do czasu jego śmierci i brał teŜ 
udział wspólnie z OS „Łęgów" w akcjach dywersyjno-bojowych pod jego 
dowództwem na terenie Rejonu VIII.  

Oddział „Machera", „Egzekutora" przeprowadzał róŜne akcje sabotaŜowe na 
szkodę okupanta. Ostatnią taką akcją, którą bezpośrednio dowodził w dniu 22 
czerwca 1944 roku, było przechwycenie samochodu z mleczarni w Julianowie 
i rekwizycja 63 baniek z mlekiem i masła, które później rozdano wśród 
miejscowej ludności18. Niezbyt długo pełnił te odpowiedzialne funkcje, 
bowiem w drodze na inspekcję oddziału partyzanckiego naStrzeleckich 
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Łąkach poległ w sobotę 24 czerwca 1944 roku wraz z 4 Ŝołnierzami Armii 
Krajowej w zasadzce zorganizowanej przez Ŝandarmów z Zaborowa na 
skraju wsi Sieraków. Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Laskach (gmina 
Izabelin) w kwaterze Pięciu Poległych w Sierakowie. 

Uzupełnienia 

23 czerwca 2013 roku odbyła się druga edycja inscenizacji historycznej pt. 
„Pamięci Poległych Pięciu z Sierakowa”. 

Organizatorzy: 
• Urząd Gminy Izabelin, 
• „Grupa Kampinos” Armii Krajowej 
• Fundacja Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska, 
• Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wolf”. 

Wystąpili: 
• Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wolf”, 
• Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz”, 
• Grupa MłodzieŜowa Armii Krajowej „Kampinos”. 

Pomoc techniczna, nagłośnienie i zabezpieczenie terenu: 
• Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki", 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna Izabelin, 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna Laski, 
• Pluton Strzelecki1408 im. majora Bronisława Kamińskiego. 

Broń: 
• BTS Hunter Włodzimierz Rapkiewicz 

Pojazdy: 
• Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, 
• Stanisław Szymański. 
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Zdjęcia i filmy 

 

VIII Rejon VII Obwodu "ObroŜa" Okręgu Warszawskiego AK 

 
Ppor. Marian Gabriel grobelny ps. „Macher” (1907 – 1944) 

Fot. Ze zbiorów rodzinnych 
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Pamiątkowe zdjęcie 3. Kompanii Szkoły PodchorąŜych Rezerwy Nr 7  
w Śremie. Marian Grobelny stoi w trzecim rzędzie od góry, 2. z lewej (zdjęcie 

z 1929 r. ze zbiorów rodzinnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KrzyŜ postawiony przez ludność w Laskach w miejscu, gdzie hitlerowcy kazali 
pogrzebać pięciu poległych. 
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Tabliczka umieszczona obok pomnika 

Wiersz autorstwa por. Tadeusza Budzyńskiego, Ŝołnierza AK z Izabelina 
 

 
Tablica upamiętniająca postać byłego nauczyciela - kierownika tej szkoły, 

który uczył w niej w latach 1930-1939 - Mariana Grobelnego 
Tablica umocowana na frontowej ścianie budynku szkolnego nieczynnej 

obecnie Szkoły Podstawowej w Wybranowie. 
http://www.stankiewicze.com/index.php/index.php?kat=30&sub=396 
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Tabliczka zamocowana na przecięciu krzyŜa na grobie ppor. Grobelnego 
Mariana ps. „Nacher” w kwaterze Pięciu Poległych w Sierakowie  

fot. Michał Gasiorowski styczeń 20154 r. 
 

 
Tablica upamiętniająca mieszkańców Sierakowa 

http://mosakowepodroze.blogspot.com/2014/08/kamien-uanow-jazowieckich-
podejscie.html 
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Partyzanci VIII Rejonu polegli w zasadzce 24 czerwca 1944 roku 

Obraz autorstwa kpt. Tadeusza Budzyńskiego. 
http://www.akkampinos.pl/tadeusz-budzy-ski.html 

 
Pamięci Pięciu Poległych z Sierakowa - Inscenizacja 23 czerwca 2013 roku 

(Sieraków 1944) 
https://www.youtube.com/watch?v=fD97_4PWBOM 
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23 czerwiec 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8i6FdNTSEg 

 
23 czerwiec 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=v5SvRzf-R0Q 
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Uroczystości pod pomnikem 22 czerwca 2014 roku 

Piśmiennictwo 
Jacek Zygmunt Sawicki, VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 
„ObroŜa”. PWN, Warszawa 1990 
Krotoszyn i okolice t. XI Opracowania i materiały źródłowe, praca zbiorowa 
pod red. J. Zdunka, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej  
Józef Krzyczkowski "Szymon", Konspiracja i Powstanie w Kampinoskie, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962 
2015 http://www.tmibzk.krotoszyn.pl/o-tmibzk/wydawnictwa 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/381.html 
http://www.akkampinos.pl/relacja-4.html 
http://www.stankiewicze.com/index.php/index.php?kat=30&sub=396 
http://dadas.pl/sierakow-pomnik-przy-drodze-laczniczek-ak/ 
https://dobroni.pl/n/pamieci-pieciu-z/10887 
http://izabelin24.pl/artykul/pamieci-pieciu-z-sierakowa/4939 
http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=5721 
https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP8FK5 
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/przewodniki/pdf/przewodnik-
warszawskizachodni.pdf 
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171. TABLICA: DWOREK REICHERÓW  

 
 

Tablica pamiątkowa przed Dworkiem Reichertów, ul. Poniatowskiego 1 
OŜarów Mazowiecki 

Tablicę postawiono z inicjatywy oŜarowskiego środowiska Światowego 
Związku śołnierzy AK. Została odsłonięta 2 października 2004 – w 60. 

rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego 
Dworek połoŜony jest u zbiegu ul. ks. Józefa Poniatowskiego i szosy 

poznańskiej. 

Podpisanie Umowy Kapitulacyjnej 

30 września 1944 r. parlamentariusze Komendy Głównej AK płk Wachnowski 
i  por. Ścibor przekroczyli front u zbiegu ulicy śelaznej z  Alejami 
Jerozolimskimi i zostali przez Niemców dowiezieni do kwatery generała von 
dem Bacha w  zabytkowym dworku naleŜącym do rodziny Reicherów w  
OŜarowie. Był to początek pertraktacji o zaniechanie działań wojennych. 

Ze strony niemieckiej upełnomocnionym kontrahentem był dowódca na 
obszarze Warszawy SS-Obergruppenfuhrer und General der Polizei von dem 
Bach, zaś ze strony polskiej upełnomocnionymi kontrahentami byli 
upowaŜnieni przez dowódcę Armii Krajowej gen. dywizji Tadeusza Bora-
Komorowskiego: płk  Kazimierz Wincenty Iranek Osmecki (vel Kazimierz 
Jarecki, vel Włodzimierz Ronczewski) "Antoni", "Heller", "Antoni Heller", 
"Jarecki", "Makary", "Pstrąg" i płk  Zygmunt Dobrowolski "Zyndram".  
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Koniec negocjacji nastapil o godz. 14" - 2-go pazdziernika. Nastepnie 
nastapilo przepisanie tekstow na czysto w obydwu jezykach. W niemieckim 
tekscie Niemcy probowali cos pozmieniac na ich korzysc, lecz Polscy 
negocjatorzy sie spostrzegli.  

Pod wieczor polozono bialy obrus na stol i przyniesiono tekst umowy 
kapitulacyjnej do podpisania. 

Zgodnie z ustaleniami walka miała ustać wieczorem o godz. 21:00 czasu 
polskiego.  

Układ określał takŜe, między innymi, sposób i termin opuszczenia Warszawy 
przez poddziały Armii Krajowej. Co najwaŜniejsze, wszystkim Ŝołnierzom 
Armii Krajowej dokument ten dawał status jeńców wojennych. 

Do momentu podpisania układu wszyscy wzięci do niewoli Ŝołnierze AK nie 
byli uznawani przez Niemców za jeńców wojennych i trafili przy ewakuacji 
Warszawy do obozu Dulag 121 w Pruszkowie, a stamtąd do obozu 
w Skierniewicach - Dulagu 142.  

Fragmenty Umowy Kapitulacyjnej  

Część I 
          1. W dniu 2.X.1944 o godz. 20 czasu niemieckiego (21 czasu 
polskiego) ustają działania wojenne między polskimi oddziałami wojskowymi, 
walczącymi na obszarze miasta Warszawy, a oddziałami niemieckimi. Za 
polskie oddziały wojskowe uwaŜa się wszystkie polskie formacje podległe 
taktycznie dowódcy AK w okresie walk od 1.VIII.1944 do dnia podpisania 
układu. Oddziały te zwane będą poniŜej "Oddz. AK".  
          2. śołnierze powyŜszych polskich oddziałów składają broń w terminie 
ustalonym w rozdziale drugim niniejszego układu i udają się zwartymi 
formacjami ze swymi dowódcami na punkty zbiorcze. Miejsca składania broni 
i punktów zb zostaną określone dodatkowo. Oficerowie mają prawo 
zachować białą broń boczną.  
          3. Równocześnie AK wydaje władzom wojskowym niemieckim wziętych 
do niewoli niemieckich Ŝołnierzy i internowane przez polskie władze osoby 
narodowości niemieckiej.  
          4. Dla zapewnienia ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Warszawy 
zostaną wyznaczone przez dowództwo AK specjalne jednostki. Jednostki te 
zostaną zwolnione od obowiązku natychmiastowego złoŜenia broni i 
pozostaną w mieście aŜ do czasu zakończenia swych zadań. Dowództwo 
niemieckie ma prawo kontroli stanu liczebnego tych jednostek. 
          5. Z chwilą złoŜenia broni Ŝołnierze AK korzystają z wszystkich praw 
konwencji genewskiej z dnia 27.VII.1929, dotyczącej traktowania jeńców 
wojennych. Z takich samych uprawnień korzystają Ŝołnierze AK, którzy 
dostali się do niewoli na terenie miasta Warszawy w toku walk od 1.VIII.1944. 
          6. Prawa jeńców wojennych przysługują teŜ osobom nie walczącym, 
towarzyszącym AK w rozumieniu art. 81 konwencji genewskiej o traktowaniu 
jeńców wojennych bez róŜnicy płci. W szczególności dotyczy to pracowniczek 
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sztabów i łączności, zaopatrzenia i pomocy Ŝołnierzowi, słuŜby informacyjno- 
prasowej, korespondentów wojennych itp. 
          7. Przy stosowaniu konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców 
wojennych miarodajne będą stopnie oficerskie uznane przez dowództwo AK. 
Legitymacje opiewające na pseudonimy są wystarczającym dowodem 
przynaleŜności do AK. Prawdziwe nazwiska będą podane do wiadomości 
niemieckich władz wojskowych. Członkowie AK, którym zaginęły legitymacje, 
będą identyfikowani przez komisje AK, które zostaną ustanowione. Komisje 
takie powoływane będą w miarę potrzeby przez komendę AK. Postanowienie 
niniejszego artykułu stosuje się teŜ do osób wymienionych w artykule 6. 
          8. Osoby, będące w myśl poprzednich artykułów jeńcami wojennymi, 
nie będą ścigane za swoją działalność wojenną ani polityczną tak w czasie 
walk w Warszawie, jak i w okresie poprzednim, nawet w wypadku zwolnienia 
ich z obozu jeńców. Nie będą ścigane przekroczenia niemieckich przepisów 
prawnych, w szczególności nierejestrowanie się oficerów, uprzednia ucieczka 
z obozu jeńców, nielegalne przybycie do Polski itp. 
          9. W stosunku do ludności cywilnej, znajdującej się w okresie walk w 
mieście Warszawie, nie będzie stosowana odpowiedzialność zbiorowa. Nikt z 
osób, znajdujących się w okresie walki w Warszawie, nie będzie ścigany za 
wykonywanie w czasie walk działalności w organizacji władz administracji, 
sprawiedliwości, słuŜby bezpieczeństwa, opieki publicznej, instytucji 
społecznych i charytatywnych ani za współudział w walkach i propagandzie 
wojennej. Członkowie wyŜej wymienionych władz i organizacji nie będą 
ścigani teŜ za działalność polityczną przed powstaniem. 
          10. śądana przez dowództwo niemieckie ewakuacja ludności cywilnej z 
miasta Warszawy zostanie przeprowadzona w czasie i w sposób 
oszczędzający ludności zbędnych cierpień. UmoŜliwi się ewakuację 
przedmiotów posiadających wartość artystyczną, kulturalną i kościelną. 
Dowództwo niemieckie dołoŜy starań, by zabezpieczyć pozostałe w mieście 
mienie publiczne i prywatne. Szczegóły ewakuacji uregulowane będą 
osobnym porozumieniem. 
Część II 
          1. Dowództwo AK zobowiązuje się w dniu 3.X.1944, począwszy od 
godziny 7 czasu niemieckiego (godz. 8 czasu polskiego), usuwać barykady 
leŜące przede wszystkim najbliŜej linii niemieckich. 
          2. Dowództwo AK wyda jeszcze w dniu 2.X.1944 najpóźniej do godziny 
24 czasu niemieckiego (1-3 czasu polskiego) na liniach niemieckich 
wszystkich jeńców, jak równieŜ według moŜności niemieckie internowane 
osoby cywilne przedstawicielom niemieckich sił zbrojnych.  
          3. Gdyby usuwanie barykad nie zostało rozpoczęte na czas, niemieckie 
dowództwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszego układu w dniu 
3.X.1944 począwszy od godziny 12 czasu niemieckiego (13 czasu polskiego), 
przy czym wypowiedzenie staje się skuteczne w dwie godziny od chwili 
doręczenia pisma wypowiadającego układ na liniach polskich. 
          4. Dowództwo AK zobowiązuje się wyprowadzić z Warszawy dla 



 432

złoŜenia broni w dniu 4.X.1944 jeden pułk, względnie 3 baony z róŜnych 
pułków. Przekroczenie linii niemieckich przez czoła tych oddziałów musi 
nastąpić 4.X.1944 o godzinie 9 czasu niemieckiego (10 czasu polskiego).  
          5. Pozostałe oddziały AK, z wyjątkiem jednostek wymienionych w 
rozdz. I p.4 niniejszego układu, opuszczą Warszawę dla złoŜenia broni w dniu 
5.X.1944.  
          6. Oddziały AK wychodzą poza polską linię z bronią, ale bez amunicji, 
następującymi trasami: (…)           
          7. W mieście pozostaną następujące siły AK:  
          a. dla czynności porządkowych 3 komp. piechoty uzbrojone w pistolety, 
pistolety maszynowe i karabiny ręczne, 
          b. dla ochrony i przekazania trzech magazynów pułkowych z amunicją i 
sprzętem 30 ludzi uzbrojonych jak wyŜej,  
          c. jednostki sanitarne dla opieki i transportu rannych i ewakuacji 
szpitala- nie uzbrojone. 
          8. Ewakuację rannych i chorych Ŝołnierzy AK, jak teŜ materiału 
sanitarnego ustali szef sanitarny wojsk niemieckich z szefem sanitarnym AK. 
W ten sam sposób nastąpi ewakuowanie rodzin personelu sanitarnego.  
          9. śołnierzy AK poznaje się po biało-czerwonej opasce naramiennej lub 
proporczykach, względnie orzełku polskim, niezaleŜnie od tego, czy noszą 
jakiekolwiek mundury czy teŜ ubrania cywilne.  
          10. Układające się strony stwierdzają, Ŝe transport, pomieszczenie, 
straŜ i opieka nad jeńcami wojennymi pozostaje wyłącznie w kompetencji 
niemieckich sił zbrojnych (der Deutschen Wehrmacht). Strona niemiecka 
zapewnia, Ŝe zadania te w stosunku do Ŝołnierzy AK nie będą powierzone 
formacjom obcych narodowości.  
          11. Kobiety, które w rozumieniu rozdziału 1 pktu 6 są jeńcami 
wojennymi, będą umieszczone w obozach odpowiadających "oflagom", 
względnie "stalagom". Za kobiece stopnie oficerskie uwaŜa się młodszą 
komendantkę, komendantkę, starszą komendantkę, inspektorkę. Kobiety - 
jeńcy wojenni - mogą na własne Ŝyczenie być traktowane jak pozostała 
ludność Warszawy. 
          12. Władze wojskowe niemieckie powiadomią bezzwłocznie 
Auswartige Gefangenenhilfe der YMCA w Sagan o miejscu i ilości 
umieszczonych w obozach Ŝołnierzy AK i osób towarzyszących.  
(…) 
Część III 
          Przy wykroczeniach przeciw postanowieniom niniejszego układu 
pociągani będą do odpowiedzialności, ci sprawcy, którym wykazano winę. 
Podpisy: 
          von dem Bach  
          Iranek Kazimierz, płk  
          Dobrowolski, ppłk " 
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Dworek Reicherów 
Klasycystyczny dwór postawiony na początku XIX w., na planie wydłuŜonego 
prostokąta. Jednokondygnacyjny z cegły, otynkowany, pokryty 
czterospadowym dachem z powiekami. Gładkie elewacje, wielodzielne okna i 
drzwi. W części frontowej i bocznej – znajdują się drewniane ganki na 
podmurówce. Od strony ogrodu – taras. 

Zbudowany w XIX w. w OŜarowie Mazowieckim dla ówczesnych właścicieli 
folwarku Stanisława i Konstancji Deskurów. Ich spadkobierczynią była Tekla 
Rapacka, która 25 listopada 1879 sprzedała go wraz z majątkiem ziemskim 
muzykowi Władysławowi Kronenbergowi, synowi bankiera Leopolda 
Kronenberga. Władysław Kronenberg traktował jednak ten majątek jako 
lokatę kapitału. W 1892 wyjechał na stałe do ParyŜa a w 1912 sprzedał go 
Stanisławowi i Marii Reicherom. Dworek w rękach rodziny Reicherów 
pozostał do 1969, kiedy dworek wraz z wówczas juŜ relatywnie małą działką 
kupiła Halina Modrzejewska.  

Dworek przed wojną zasłynął jako centrum Ŝycia politycznego i kulturalnego. 
Kręcono w nim filmy fabularne, m.in. „Trędowatą” w 1936. Wewnątrz ściany 
zdobiły płótna najwybitniejszych polskich malarzy (obecnie przechowywane 
m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie). 

W okresie II Wojny Światowej właścicielem dworku Kazimierz Reicher ps. 
„Gryf ”, „Pomian” – wchodził w skład sztabu VII Rejonu „Jaworzyn”, VII 
Obwodu „ObroŜa” AK.  

W końcowym okresie Powstania Warszawskiego dworek stał się kwaterą 
gen. SS Ericha von dem Bacha, dowódcy korpusu, który tłumił Powstanie. 

Tu podpisana została umowa kapitulacyjna Powstania Warszawskiego. 

We dworze od 1959 roku odbywały się zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej, 
którego współzałoŜycielką była Aniela Reicher-Urbanowicz. Uczestnikami 
zebrań byli m.in.: Julian Tuwim, Leopold Staff, Tadeusz Mazowiecki, 
Stanisław Stomma, Stefan Kisielewski. 

Wówczas właścicielką dworu była jeszcze Aniela Urbanowicz z d. Reicher, 
(ur. 1899 w Sosnowcu, zm. 1988 w Warszawie), jedna z załoŜycieli KIKu. 
Obecnie właścicielem jest W. Modrzejewski. 

Kazimierz Reicher ps. "Gryf" ps. "Pomian"  

Urodził się 22 października 1892r. w Sosnowcu.  

Studia ekonomiczne ukończył w Anglii na Uniwersytecie w Birmingham.  

Przez kilka lat pracował w polskim przemyśle, a następnie prowadził 
gospodarstwo warzywnicze w pobliskim Ołtarzewie. Udzielał się społecznie 
na rzecz naszego OŜarowa i najbliŜszej okolicy. Od 29 listopada 1939 r. - 
skarbnik lokalnej grupy inicjatywnej organizującej walkę z okupantem.  
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W lutym 1940 r. został członkiem sztabu VII obwodu ZWZ-AK "ObroŜa" 
Rejonu "Jaworzyn".  

Współredaktor, wydawanego na początku okupacji hitlerowskiej, lokalnego 
pisma pt. "Wiadomości Podwarszawskie". Kierował tzw. Kadrą Obywatelską 
(KO) w ramach działań której organizował m.in. pomoc ludności wygnanej 
przez niemców z Bydgoszczy do OŜarowa Mazowieckiego.  

Udostępnił teren swojej posiadłości dla magazynowania broni, a w jego 
mieszkaniu uruchomiono tajną radiostację. Działała tu równieŜ tajna 
drukarnia. Kazimierz Reichert ryzykował w dwójnasób albowiem wygląd jego 
zdradzał pochodzenie semickie. UŜywał pseudonimów "Gryf" i "Pomian".  

Od 1942 r., wskutek ostrzeŜenia, ukrywał się przed groŜącymi mu represjami. 
Najpierw w Warszawie i okolicy, potem w Kazimierzu nad Wisłą u przyjaciela 
rodziny, profesora Antoniego Michalaka. Został rozpoznany w Kazimierzu  
przez niejakiego "Bronka", który - będąc kiedyś pracownikiem Zakładu 
Ogrodniczego Girdwoyna w Ołtarzewie - znał Reichera. Tym razem "Bronek" 
był juŜ współpracownikiem hitlerowskiego gestapo. Po aresztowaniu został 
rozstrzelany w nocy z 3 na 4 lipca 1944 r.  

Dowództwo Armii Krajowej w Londynie odznaczyło go pośmiertnie KrzyŜem 
AK, Medalem Wojska i KrzyŜem Walecznych. 

Zdjęcia 

 

Podpisanie umowy kapitulacyjnej w OŜarowie pod Warszawą 
Od lewej: płk dypl Kazimierz Iranek-Osmecki ps. "Jarecki", gen. von dem 

Bach i płk dypl Zygmunt Dobrowolski ps. "Zyndram" 
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/po

wstanie_oboz.html 
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Dworek Reicherów 

http://www.ak.ozarow.maz.pl/dworek.htm 

 
Ojczyzna OŜarów [06]: Dworek Reicherów w OŜarowie - koniec Powstania 

Warszawskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=RO5vuxaF3ck 

Piśmiennictwo 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/377.html 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworek_Reicher%C3%B3w#/ 
http://turystyka.ozarow-mazowiecki.pl/pl/atrakcje/zabytki/173-dworek-
poniatowskiego 
http://www.ak.ozarow.maz.pl/dworek.htm 
http://www.pwz.pl/101,1,1,obchody-68-rocznicy-zakonczenia-powstania-
warszawskiego,czytaj-wiecej.html 
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172. TABLICA: OBÓZ W OśAROWIE 

 
 

Głaz upamiętniający przejściowy obóz jeniecki w OŜarowie Mazowieckim 
Przed Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

ul. Poznańska 129/133 OŜarów 

Napis na tablicy: 
W tej Fabryce, w październiku 1944 roku, znajdował się obóz przejściowy 
Ŝołnierzy Powstania Warszawskiego, z którego wywieziono do obozów 
jenieckich 11 000 powstańców - chwała walczącym o wolność Polski. 

Koledzy i społeczeństwo OŜarowa Mazowieckiego.  
 

Autorem i wykonawcą projektu jest plastyk Jacek Lubraczyński, a fundatorem 
Gmina OŜarów Mazowiecki i Fabryka Kabli. Odsłonięcie i poświęcenie 
pomnika nastąpiło w 50 rocznicę Powstania Warszawskiego, 9 października 
1994 roku. 

Zorganizowanie obozu 

W  momencie podpisania umowy - w dworku Reichertów, 2 października 
1944 roku - na terenie Warszawy znajdowało się jeszcze kilkanaście tysięcy 
Ŝołnierzy Armii Krajowej, którzy nie wyrazili chęci opuszczenia miasta jako 
cywile, ale zdecydowani byli na los Ŝołnierzy - jeńców wojennych. Wówczas 
to powstała konieczność utworzenia w okolicach Warszawy jeszcze jednego 
obozu przejściowego. Został on utworzony przez Niemców 3 października 
1944 r. na terenie fabryki "Kabel" w OŜarowie.  
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Zgodnie z postanowieniami umowy kapitulacyjnej, przez kilka dni, w celach 
porządkowych, pozostał w mieście wyznaczony batalion osłonowy 
(asystencyjny). Składał się z trzech uzbrojonych kompanii AK w sile ok. 300 
Ŝołnierzy z batalionu "Kiliński" i ok. 120 z batalionu "Miłosz". 9 października 
1944 r. o godzinie 7:00 batalion osłonowy AK opuścił kwaterę przy ulicy 
Chmielnej i wymaszerował do obozu w OŜarowie. 

Obóz w OŜarowie trwał krótko: od 4 do 15 października 1944 r.  

Dotarcie do obozu 

4 października 1944 r. o godzinie 10:00 pierwsze oddziały Ŝołnierzy AK 
zaczęły przekraczać granicę placówek dzielących je dotychczas od terenów 
zajętych przez wroga i wychodzić do niewoli w  zwartym szyku. Tego dnia 
opuszcza Warszawę 15 pułk powstańczy Armii Krajowej (ponad 1.500 
Ŝołnierzy i  oficerów) ze Śródmieścia Północnego i oni, jako pierwsi trafiają do 
obozu w OŜarowie.  

Wymarsz pozostałych oddziałów powstańczych następuje 5 października 
1944 r. Zbiórkę do wymarszu wyznaczono na godzinę 9:00. Oddziały ze 
Śródmieścia Południowego (72 pułk powstańczy AK) wychodziły ulicą 
Śniadeckich, a ze Śródmieścia Północnego ulicą Wolską. Na czele grupy 
południowej szła Komenda Główna Armii Krajowej, a na czele północnej 
Komenda Okręgu Warszawskiego AK. Wszyscy z  biało-czerwonymi 
opaskami AK. Szli oficerowie, młodzi chłopcy i dziewczęta zgrupowani 
w swoich bojowych formacjach. Uzbrojeni byli w broń zdobyczną lub  
wyprodukowaną w powstańczych warsztatach zbrojeniowych. Po 
przedefilowaniu przed swymi najwyŜszymi zwierzchnikami, oddziały 
wkroczyły między niemieckie posterunki i wtedy nadeszła najboleśniejsza dla 
Ŝołnierzy chwila: złoŜenie broni. 

Spośród wziętych do niewoli ponad piętnastu tysięcy Ŝołnierzy Powstania 
Warszawskiego, prawie dwanaście tysięcy przeszło przez obóz w OŜarowie, 
około trzy tysiące przez obóz w Skierniewicach i niemalŜe tyle samo przez 
Pruszków. 

Funkcjonowanie obozu 

Warunki bytowania były skandaliczne. Obóz był pilnie strzeŜony przez 
Niemców, mimo to mieszkańcy OŜarowa pospieszyli z szybką i skuteczną 
pomocą sanitarną i  Ŝywnościową, nie zwaŜając na ostre zarządzenia 
niemieckie. Zorganizowali ją Zarząd Gminy, Rada Główna Opiekuńcza 
i Polski Czerwony KrzyŜ, w których to  organizacjach pracowali referenci 
słuŜb Armii Krajowej: kwatermistrzostwa, Kadry Obywatelskiej oraz słuŜby 
sanitarnej z doktorem Antonim Orsikiem "Bończą".  

Listy transportowe były przygotowywane przez Wehrmacht nader starannie. 
Poza danymi takimi jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imię ojca i 
nazwisko panieńskie matki, listy te zawierały stopień wojskowy, miejsce i datę 
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wzięcia do niewoli oraz adres najbliŜszych osób w Polsce i uwagi o stanie 
zdrowia.  

Transporty z obozu 

6 października 1944 r. odszedł z OŜarowa pierwszy transport jeńców z 
Powstania, który po dwóch dobach dotarł do Stalagu 344 Lamsdorf 
(Łambinowice) na Śląsku Opolskim, najstarszego i największego obozu 
jenieckiego na terenie Trzeciej Rzeszy.  Było w nim 5789 oficerów, 
podoficerów i szeregowych, w tym 600-osobowa grupa nieletnich Ŝołnierzy 
powstania, chłopców w wieku od lat 12 do 18 lat. W obozie tym jeńcy 
przebywali do 18 października tegoŜ roku, po czym rozesłano ich do róŜnych 
obozów jenieckich, między innymi do Woldembergu, Gross-Born, Murnau, 
Muhlberg, Sandbostel, a takŜe do Bergen Belsen; kobiety do Oberlangen 
Of.VIc. 

7 października 1944 r., OŜarów opuścił transport 36 pułku powstańczego i po 
dwóch dniach przybył do obozu Stalagu XI C Fallingbostel. Był to obóz 
jeniecki, gdzie przebywali Ŝołnierze polscy z kampanii 1939 roku. 

Na ich podstawie jeńcy kierowani byli do takich między innymi obozów: 
Stalag 344 Lamsdorf, Stalag X B Sandbostel, Stalag XI A Altengrabow, 
Stalag XI B Fallingbostel, Stalag XI C Bad Sulza, Stalag VIII C Sagen 
(śagań), Stalag XI D Norymberga, Stalag IV B Mühlberg. 

Zdjęcia 

 

Kolumna powstańców czekająca na wymarsz do niewoli. 
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Gen. Tadeusz Bór-Komorowski w drodze do niewoli niemieckiej 

 
Oddziały powstańcze w drodze do OŜarowa 
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Oddziały powstańcze w drodze do OŜarowa 

 

Wyjazd z obozu 
Piśmiennictwo 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/374.html 
http://turystyka.ozarow-mazowiecki.pl/pl/atrakcje/miejsca-pamieci-
narodowej/72-pomnik-obozu-przejsciowego-dla-zolnierzy-po-powstaniu-
warszawskim 
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/po
wstanie_oboz.html 
http://www.pwz.pl/798,1,1,70-lat-temu-zakonczylo-sie-powstanie-
warszawskie,czytaj-wiecej.html 
http://www.polska-zbrojna.pl/home/www/109?t=Koniec-Powstania-ale-nie-
koniec-tragedii 
 



 441

POWIAT WOŁOMIŃSKI 
173. TABLICA: OBWÓD RADZYMIN 

 
Zbiorowa mogiła Ŝołnierzy Armii Krajowej obwodu „Rajski Ptak”. 

Cmentarz Poległych w Radzyminie 

Obwód Radzymin „Rajski Ptak” to jednostka terytorialna Związku Walki Zbrojnej, 
a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu radzymińskiego a 
takŜe gmin: Somianka, Pniewo, Wyszków i Łochów. Nosiła kryptonimy 
„Raróg”, „Rajski Ptak” i „Burak”. 

Najbardziej upowszechnioną nazwą obwodu jest „Rajski Ptak”, która widnieje 
na sztandarach kół Światowego Związku śołnierzy AK z terenu byłego obwodu. 

Tworzenie Obwodu  

W czasie tworzenia zrębów SZP na czele powiatu radzymińskiego stanął mjr 
Metard Cibicki ps. „Ścibor”. Po jego aresztowaniu komendantem został por. 
Stanisław Krywko ps. Kruk”.  

Powiat otrzymał nazwę konspiracyjną „Raróg” i obejmował działaniem 
następujące ziemie: powiat radzymiński, wschodnie tereny powiatu 
pułtuskiego z Wyszkowem, Somianką i Pniewem (te, które weszły w skład 
Generalnego Gubernatorstwa) oraz gmina Łochów z powiatu węgrowskiego.  

Załamanie prac organizacyjnych w „Rarogu” nastąpiło dniem 25.04.1941 
roku, kiedy to aresztowano m.in. komendanta obwodu por. Krywko, byłego 
komendanta obwodu „Ścibora”, Alfreda Kempinersa – szefa I Oddziału 
Organizacyjnego oraz komendanta ośrodka ppor. Stanisława Jóźwiaka. Po 
tym wydarzeniu, prawdopodobnie dopiero pod koniec lipca nawiązano 
kontakt z centrala w Warszawie. Na komendanta powołano mjr Henryka 
Dobrowolskiego („Wolski”, „Doliwa”) a kryptonim obwodu z Rarog zmieniono 
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na „Rajski Ptak” (sierpień 1941). Liczba członków ZWZ do rozpoczęcia akcji 
scaleniowej wahała się w granicach 450 osób. Ośrodkiem kierowniczym był 
Wołomin.  

Oprócz SZP-ZWZ na terenie powiatu działało równieŜ kilka innych organizacji 
konspiracyjnych. Jednymi z największych były: Komenda obrońców Polski 
(KOP) z ośrodkiem kierowniczym w Radzyminie oraz organizacja Wojskowa 
„Wilki” z ośrodkiem kierowniczym Wołominie. Istniało ponadto kilka 
pomniejszych grup konspiracyjnych (PN, NOW, TOW, POZ) ale ich 
liczebność na kaŜdą organizacją nie przekraczała 100 osób. W roku 1942 
wszystkie te ugrupowania przestały istnieć z powodu scalenia się z 
powstającymi ogólnopolskimi organizacjami tzn. Armią Krajową i Narodowymi 
Siłami Zbrojnymi.  

W lutym 1942 odchodzi do podokręgu zachodniego kpt. „Doliwa” a na jego 
miejsce zostaje powołany NN ps. Zimny (pod takim pseudonimem 
wymieniany jest kpt. Nędzyński), który sprawuje to stanowisko 
prawdopodobnie do końca maja 1942 roku. Na skutek zagroŜenia „Zimny” 
zostaje przeniesiony do dyspozycji Komendy Głównej Armii Krajowej. Na jego 
miejsce powołany zostaje mjr Witold Kitkiewicz ps. „Marian”. Okres 
sprawowania funkcji przez „Mariana” wiąŜe się z wprowadzeniem scalenia na 
terenie „Rajskiego Ptaka” oraz pracami nad przygotowaniem obwodu do akcji 
„Burza”. Najprawdopodobniej uchybienia związane z przygotowaniem 
obwodu do „Burzy” (tylko z radzymińskiego nie ma sprawozdania z kontroli 
do powstania z jesieni 1943) były przyczyną odwołania „Mariana” i 
powołaniem na jego miejsce z dniem 1.10.1943 kpt. Edwarda Nowaka ps. 
„Jog” (wykładowca w Szkole PodchorąŜych Artylerii w Toruniu, awansowany 
na stopień majora, w czasie „Burzy” dowódca 32 pułku piechoty AK).   

Pod dowództwem „Joga” obwód w lipcu1944 przystąpił do realizacji akcji 
„Burza” (nazwa obwodu została zmieniona na „Burak” z dniem 01.01.1944). 

Struktura Obwodu 

NajwaŜniejszą władzą wojskową Obwodu AK była Komenda Obwodu.  

Komenda składała się z siedmiu Oddziałów: 
• Oddział I Organizacyjny 
• Odział II Informacyjno-Wywiadowczy 
• Oddział III Operacyjno-Szkoleniowy 
• Oddział IV Kwatermistrzostwo 
• Oddział V Łączności 
• Odział VI Prasy i Propagandy 
• Oddział VII Finansowy 

W strukturach Obwodu występowała Wojskowa SłuŜba Ochrony Powstania 
oraz Wojskowa SłuŜba Kobiet.  

W Obwodzie utworzono 3 Ośrodki, a w kaŜdym z nich zorganizowano 
Komendy. 



 443

KaŜdy Ośrodek składał się z 5-6 Placówek, które były najmniejszymi 
jednostkami organizacyjno-gospodarczymi. Placówka swoim zasięgiem 
obejmowała gminę lub niewielkie miasto. W Obwodzie powstało 17 takich 
Placówek. 

Ośrodki i ich podział na placówki oraz ostatni Komendanci  

Ośrodek I 
Wołomiński 

Komendant  por. 
Kajetan Fijałkowski 

„Rafał” 

Ośrodek II 
Tłuszczański 

Komendant ppor. 
Stanisław Cybulski 

„Brzeszczot”i 

Ośrodek III 
Wyszkowski 

Komendant ppor. Jan 
Rzemek-CzyŜewski 

„Brzoza”  

Placówka I - gm. 
Ręczaje  
Komendant Jan 
Badaczewski „Twardy” 
Placówka II - m. 
Wołomin 
Komendant ppor. 
Stefan Jankiwski 
„Grzegorz” 
Placówka III - gm. 
Kobyłka 
Komendant ppor. 
Feliks Kowalski „Alfa” 
Placówka IV - m. 
Radzymin 
Komendant ppor. 
„KrzyŜoporski”  
Placówka V - gm. 
Radzymin 
Komendant ppor. 
Tronowski 
„Trąbczyński”  
Placówka VI - gm. 
Małopole 
Komendant por. 
Andrzej Wiśniewski 
„Wicz” 

Placówka VII - gm. 
Klembów  
Komendant ppor. Zygmunt 
Woliński „Brodnica”  
Placówka VIII - gm. 
Międzyleś 
Komendant ppor. Jan 
Chlebicki „Krawczyński”  
Placówka IX - gm. 
Strachówka 
Komendant ppor. Feliks 
Broda „Wąsowicz”  
Placówka X - gm. Jadów 
Komendant ppor. Dominik 
Skrodzki „Grzmot”  
Placówka XI - gm. 
Tłuszcz 
Komendant  pchor. 
Czesław Rozmierski 
„Hryniewicz”  
 

Placówka XII - gm. 
Zabrodzie 
Komendant ppor. Stefan 
Majewski „Rawicz” 
Placówka XIII - gm. 
Somianka  
Komendant „Zdanowski”  
Placówka XIV - gm. 
Pniewo 
Komendant ppor. Henryk 
Dorobiński „Zorga”  
Placówka XV - m. 
Wyszków 
Komendant Eugeniusz 
Stelmaszyk  
Placówka XVI - gm. 
Kamieńczyk 
Komendant ppor. 
Franciszek Kaczmarek 
„Herman” 
Placówka XVII - gm. 
Łochów 
Komendant ppor. Józef 
Pilawa „„Aliński” 

W lutym 1944 roku przeprowadzono reorganizację Obwodu. 

Powstało pięć Ośrodków. 

• Ośrodek I Radzymin 
Placówki: IV – Radzymin-miasto, V – Radzymin – gmina oraz VI – 
Małopole 



 444

Komendant: ppor. Kajetan Fijałkowski „Rafał” 
Odpowiedzialny za Oddział III Operacyjno-Szkoleniowy, tzw. „trójkarz”: 
Henryk Kutzner  

• Ośrodek II Wołomin 
Placówki: I – Ręczaje, II Wołomin oraz III Kobyłka 
Komendant: ppor. Jan Karłowicz „Ostoja” 
Trójkarz: ppor. Jan Karłowicz „Ostoja” 

• Ośrodek III Tłuszcz 
Placówki: VII Klembów, VIII Miedzyleś, IX Strachówka, X Jadów - pluton 
34, XI Tłuszcz 
Komendant: por. Wacław Wierzba „OdrowąŜ” 
Trójkarz: ppor. Jan Estkowski „Szczapa” 

• Ośrodek IV „Wilcza” 
Placówki: X Jadów (bez plutonu 34) XII Zabrodzie XVI Kamieńczyk, XVII 
Łochów,  
Komendant: ppor. Mirosław Wyszyński „Dołhun” 
Trójkarz:  por. Jan Widlicki „Orski” – były Komendant Placówki XIV Pniewo 

• Ośrodek V  
Placówki XIII Sominka (uległa podziałowi na dwie), XIV Pniewo oraz XV 
Wyszków  
Komendant: por. Zenon Szymkiewicz „Smuga” 
Trójkarz:  ppor. Jan PowierŜa „Budzin” 

Działalność dywersyjno-bojowa 

Na terenie Obwodu „Rajski Ptak” było przeprowadzonych wiele akcji 
dywersyjno-bojowych. PoniŜej wymieniono ich przykłady: 
• Uwolnienie 17 jeńców radzieckich, 23 września 1941 roku 
• Likwidacja małŜeństwa Stranców - agentów gestapo w Ostrówku koło 

Klembowa, 2 stycznia 1943 roku 
• Zniszczenie dokumentacji Urzędu Pracy w Wołominie, początek marca 

1943 r.  
• Zniszczenie dokumentacji Urzędu Pracy w Tłuszczu, wiosna 1943 r.  
• Likwidacja kierownika Urzędu Pracy w Wołominie Otto Schusslera 
• Akcja megafonowa w Wołominie. 3 maja 1943 roku 
• Likwidacja agenta Marszałka, czerwiec 1943 roku 
• Likwidacja agenta gestapo Stranca, 17 czerwca 1943 roku 
• Zniszczenie dokumentacji w gminie Jadów, 6 lipca 1943 roku  
• Akcja na niemiecki posterunek straŜy granicznej pod wsią Sieczychy koło 

Wyszkowa, 20 sierpnia 1943 roku 
• Likwidacja agenta gestapo Tadeusza Dowmunda, 26 listopda 1943 roku 
• Ukaranie chłostą sołtysa wsi Rybno, 17 grudnia 1943 roku  
• Likwidacja komendanta posterunku straŜy granicznej w rejonie wsi 

Jackowo Górne – Barcice gmina Somianka, 11 stycznia 1944 roku 
• Rozbrojenie posterunku policji granatowej, 19 lutego 1944 roku 



 445

• Zniszczenie dokumentacji Urzędów Pracy w Tłuszczu i Budziskach, 21 luty 
1944 roku 

• Zastrzelenie kierownika Urzędu Pracy z Wyszkowa i jego zastępcy, 28 
lutego 1944 roku 

• Likwidacja Józefa Jankowskiego - sekretarza policji kryminalnej w 
Radzyminie, marzec 1944 roku   

• Uwolnienie z aresztu policji granatowej w Tłuszczy „OdrowąŜa” i jego 
trzech braci, 1 lipca 1944 roku 

• Wysadzenie pociągu urlopowego pod Urlami, 2 kwietnia 1944 roku 
• Rozbrojenie posterunku kolei, 14 lipca 1944 roku 
• Uwolnienie 11 więźniów z aresztu policji granatowej w Radzyminie, 17 

lipca 1944 

Przeprowadzono teŜ wiele akcji uszkadzających łączność telefoniczną 
systemu poprzez ścinanie słupów telefonicznych i pocięcie drutów 
telefonicznych. 

śołnierze Obwodu zajmowali się przerzutami prasy konspiracyjnej, broni, 
instrukcji wojskowych, map, ludzi oraz produkcją broni,. 

Przyjmowanie zrzutów ludzi i sprzętu 

Bardzo waŜnym rodzajem działalności było przyjmowanie zrzutów ludzi i 
sprzętu. Na terenie Obwodu „Rajski Ptak” było przyjętych kilkanaście 
zrzutów.  PoniŜej wymieniono ich przykłady: 

Zrzut w nocy z 3 na 4 marca 1942 roku. 
• Załoga Polska,  
• Dowódca lotu por. A. Yochnagel,  
• Samolot Halifax z dywizjonu 138,  
• Start z Wielkiej Brytanii. 
• Placówka odbioru: „Pole”, 9 km na płn.-zach. od Wyszkowa nad Bugiem. 
• Zrzuceni skoczkowie: 

° ppor. art. Stanisław Michał Jankowski „Burek”,  
° por. kaw. Jan Kazimierz Kochański „Jarma”,  
° por. piech. Zygmunt Milewicz „Róg”,  
° por. art. Bohdan Juliusz Konrad Piątkowski „Mak”,  
° ppor. piech. Franciszek Konstanty Pukacki „Gzyms”,  
° por. art. Jan Rogowski „Czarka”"'. 

• Zrzut miał miejsce koło wsi Łosinno, gmina Pniewo.  
• Zrzut odbierali: ppor. rez. Stanisław Urbaniak „Trzaska", komendant 

placówki Sominka: ppor. Zygmunt Urbaniak .Jurand", Edmund Salwin 
„DuŜy" i inni. 

Zrzut w nocy z 14 na 15 września 1943 r. 
• Załoga Polska 
• Dowódca lotu kapitan M. Malinowski  
• Samolot Halifax z samodzielnej polskiej eskadry 301 z dywizjonu 138,  
• Start z Wielkiej Brytanii. 



 446

• Placówka odbioru: „Czajnik” - 8 km na płn.-wsch. od Tłuszcza. 
• Skoczkowie: 

° pchor. łączności Stanisław Kujawiński „Wodnik”. 
° st. strz. łączności Anatol Makarenko „Tłok”, 
° pchor. łączności Józef śakowicz „Tabu” 

• Zrzut miał miejsce na terenie placówki Zabrodzie, w rejonie wsi Obrąb, 
Mościska i Sitne.  

• Zrzut ubezpieczali ludzie z placówki, przybyła teŜ grupa z Wołomina. 
Całością odbioru dowodził Aleksander Mościcki „Marek". 

Zrzut w nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 r. 
• Załoga Polska 
• Dowódca lotu: kpt. K. Wunsche,  
• Samolot Liberator z samodzielnej polskiej eskadry 1586, ze skrzydła 334, 

Start z Brindisi, Włochy.  
• Placówka odbioru: „Imbryk” 15 km na płn.-zach. od Tłuszcza. 
• Skoczkowie: 

° ppor. kaw. Stefan Klemens Bałuk „Starba”,  
° por. sap. Edmund Benon Łastowski „Łobuz”,  
° kpt. piech. Tadeusz Maciej Runge „Osa”,  
° kurier pol. Henryk Waniek „Pływak”" 

• Zrzut nastąpił na polanie leśnej między wsiami Kołaków i Józefów (bliŜej 
Kołakowa).  

• Ubezpieczeniem kierował zastępca komendanta placówki VI Małopole 
ppor. rez. Tadeusz Andruszkiewicz „Zator”.  

• Dwukrotnie czyniono przygotowanie do odbioru zrzutu, ale samolot nie 
przyleciał. Zrzut nastąpił za trzecim razem. 

Działania Obwodu w ramach akcji „Burza” 

W myśl przyjętych zasad, struktury AK powiatów radzymińskiego i 
węgrowskiego miały w pierwszej kolejność odtworzyć 32 pułk piechoty, który 
miał być częścią składową odtwarzanej 8 Dywizji Piechoty. Ponadto 
zakładano przygotowanie kadr do sformowania artylerii dywizyjnej oraz po 
przeprowadzeniu mobilizacji piechoty, chętnych szczególnie kawalerzystów 
do Mińska Mazowieckiego, do odtwarzanego 7 pułku ułanów. 

Według raportu oficera broni obwodu por. Jana Widlickiego „Orskiego*', stan 
broni Obwodu na dzień 20 lipca 1944 r. wyglądał następująco: 
• 3 niekompletne cięŜkie karabiny maszynowe (ckm); 26 ręcznych 

karabinów maszynowych (rkm), w tym 4 otrzymane od Węgrów; 19 lekkich 
karabinów maszynowych (Ikm). 

• Pistolety maszynowe: 67 stenów oraz 17 innych pistoletów, w tym 5 
otrzymanych od Węgrów. 

• Pistolety: 49 parabellum, w tym 5 otrzymanych od Węgrów; 63 colty i inne. 
• 497 karabinów i krótkich karabinów (kbk), w tym 13 otrzymanych od 

Węgrów; 236 niemieckich granatów trzonkowych, w tym 100 otrzymanych 
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od Węgrów; 2600 granatów własnej produkcji; 400 butelek zapalających; 
ok. 50 000 sztuk amunicji, w tym 10 000 otrzymanych od Węgrów; 4 
rakietnice. 

26 lipca 1944r. komendant radzymińskiego Obwodu AK major Edward Nowak 
ps. „Jog” rozkazał rozpocząć akcję „Burza”. Rozpoczęto akcje dywersyjne i 
walkę z Niemcami. 

30 lipca 1944 roku Ŝołnierze AK samodzielnie bez walki opanowali Tłuszcz. 
Niemcy, mimo iŜ byli skoncentrowani na walce z radzieckim klinem to jednak 
wysłali w rejon Tłuszcza pociąg pancerny, który ostrzelał miasto. Kompanie 
por. Wacława Wierzby i por. Mirosława Wyszyńskiego ps. „Dołhuna” stoczyły 
z nim walkę w rejonie parowozowni Tłuszcz, zmuszając go do odwrotu. 

Po zwycięskiej dla Niemców bitwie pancernej w rejonie Wołomina i 
Radzymina ( określana jako trzecią co do wielkości po Kursku i Falaise) 
wrogie czołgi ponownie pojawiły się w rejonie Tłuszcza. Grupa saperów na 
rozkaz porucznika Wierzby zaminowała okolice miejscowości Mokra Wieś i 
Rysia. W Radzyminie zostały wydzielone plutony do pomocy radzieckim 
czołgistom w utrzymaniu miasta przed niemieckimi kontratakami.    

29 lipca oddział por. Wacława Wierzby ps. „OdrowąŜ” stoczył potyczkę z 
grupą wojsk niemieckich w Sulejowie. Tego dnia 3 Korpus Pancerny Armii 
Czerwonej uderzył na Wołomin. Niemcy w pośpiechu wycofali się z części 
powiatu. Wołomin został opanowany przez Ŝołnierzy NSZ.  

Z powodu zatrzymania natarcia przez Armię Czerwoną na początku sierpnia, 
Ŝołnierze „Buraka” zostali zwolnieni do domów zaś 06.08.1944 zakończono 
akcję „Burza” Po wkroczeniu wojsk radzieckich na teren powiatu 
radzymińskiego AK nadal prowadziła swoją działalność, ograniczając się 
jednak do przekazywania meldunków o sytuacji w terenie. 

NKWD które szło za pierwszą linią frontu przystąpiło do wyszukiwania 
aresztowania Polaków związanych z działalnością niepodległościową.  

Z powodu szalejącego terroru, z dniem 14.11.1944 dowódca AK – gen. L. 
Okulicki ps. „Niedźwiadek” zwolnił z przysięgi Ŝołnierzy AK – Podokręgu 
Warszawa-Wschód. 

Ogłoszenie rozkazu nie spowodowało zaprzestania prowadzenia działań 
konspiracyjnych. W połowie grudnia, we wsi Zakrzew, miała się odbyć 
odprawa, na której planowano połączenie organizacji NSZ i AK. Jednak w 
wyniku aresztowania Józefa Bieńka „Romańskiego” z NSZ i Jana 
Estkowskiego „Szczapy” z AK przez NKWD (przybyli oni jako pierwsi na 
miejsce odprawy), pozostali widząc „kocioł” nie zaryzykowali przybycia na 
umówione miejsce.  

2 sierpnia oddziały polskie opuściły Tłuszcz. 6 sierpnia komendant 
radzymińskiego Obwodu AK major Edward Nowak ps. „Jog” zakończył 
„Burzę” na terenie powiatu. 



 448

Po tym zdarzeniu „Jog” i jego szef łączności – kobieta o ps.”Marcin” (przed 
„Burzą szef kontrwywiadu obwodu) wyjechali z Polski i udali się na emigrację, 
najpierw do Francji, a następnie do Argentyny. Wielu członków AK zostało 
aresztowanych przez władze radzieckie inni zaś kontynuowali walkę.  

W dniach 12-14 sierpnia 1944 r. pod Jerzyskami doszło do cięŜkiej bitwy 
między ok. 50 partyzantami AK, w tym ok. 20 z Harcerskiej Kompanii 
Szturmowej „Jerzyki” a Niemcami, w wyniku której grupa polskich 
partyzantów została rozbita. Ranni i wzięci do niewoli zostali rozstrzelani 
przez Ŝołnierzy Waffen-SS. Pozostali partyzanci przebili się z okrąŜenia w 
kierunku północno-wschodnim i po przejściu przez linię frontu wstąpili do 
LWP. W lesie na zachód od Jerzysk znajduje się obecnie pomnik 
upamiętniający partyzantów poległych w bitwie. Napisy na pomniku głoszą 
m.in.: 
W tym miejscu w sierpniu 1944 roku Ŝołnierze Armii Krajowej Powstańczych 
Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” z Harcerskiej Kompanii Szturmowej 
„Wołomin” stoczyli bój z oddziałami hitlerowskiej dywizji pancernej. Chwała 
Poległym, co Ojczyznę ukochali bardziej niŜ własne Ŝycie. Jerzyska, VIII 
1982.  

oraz 
śołnierzom Armii Krajowej 32 pułku piechoty ‘Rajski Ptak – Burak’ z 
Radzymina oraz Harcerskiej Kompanii Szturmowej Powstańczych Oddziałów 
Specjalnych ‘Jerzyki’ z Wołomina poległym w walkach z hitlerowskim 
najeźdźcą w sierpniu 1944 r. – w hołdzie towarzysze broni. 

Rozstrzelanych w Jerzyskach ekshumowano, a ciała przewieziono do 
Wołomina i tu pochowano na miejscowym cmentarzu. 

Szczegółowy opis: http://viscobar.cba.pl/?p=5143 

śołnierze AK - Honorowi Obywatele Radzymina, Wołomina i Wyszkowa 

Stanisław Wycech 

  

Urodził się 1902 roku w Sadolesiu w powiecie węgrowskim. JuŜ w wieku 15 
lat wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej.  

W listopadzie 1918 roku zasilił szeregi 22 pp w Siedlcach, a następnie 15 pp 
„Wilków” i w 1920 roku w składzie IX Dywizji bronił Ojczyzny przed 
bolszewikami. 

Podczas II wojny światowej kolportował prasę podziemną i przewoził broń dla 
placówek armii Krajowej w powiecie węgrowskim. Uczestniczył teŜ 
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w Powstaniu Warszawskim na Dolnym Mokotowie i Czerniakowie, gdzie 
pełnił funkcję Komendanta Obrony Cywilnej. Po kapitulacji Mokotowa trafił do 
obozu w Pruszkowie, a następnie został wysiedlony w okolice Wolbromia. 

Za swoją walkę i wieloletnią pracę dla Ojczyzny został wielokrotnie 
i uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. KrzyŜem Niepodległości 
z Mieczami, KrzyŜem za udział w Wojnie 1918 – 1921. 

18 czerwca 2000 roku Rada Miejska w Radzyminie nadała tytuł Honorowego 
Obywatela Radzymina. 

Hieronim Wyszyński 

 

Urodził się 9 listopada 1919 roku w Załubicach Nowych, zmarł 26.04.2012 r. 

śołnierz września 1939r., ZWZ-AK, więzień trzech obozów koncentracyjnych, 
Ŝołnierz II Korpusu we Włoszech. 

Działacz Polonii w USA, współzałoŜyciel, manager „Nowego Dziennika” 
w Nowym Jorku, załoŜyciel i wieloletni prezes „Zjednoczenia Polaków 
w Ameryce”, Dyrektor Wykonawczy Polskiego Komitetu Imigracyjnego 
w Nowym Jorku, Dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej, Naczelny, 
a obecnie Honorowy Naczelny Komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii 
Polskiej w Ameryce (SWAP), inicjator budowy w Warszawie Pomnika Czynu 
Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, donator organizacji i instytucji Ziemi 
Radzymińskiej. 

30 maja 2001 roku Rada Miejska w Radzyminie w uznaniu zasług dla naszej  
Małej Ojczyzny nadała tytuł Honorowego Obywatela Radzymina. 

Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik” 

 

Mieczysław Chojnacki urodził się 26 marca 1924 roku w Sierpcu. Jako 
szesnastoletni chłopiec – na początku kwietnia 1940 roku – wstąpił do 
Korpusu Obrońców Polski. Przysięgę do tej pierwszej organizacji 
konspiracyjnej złoŜył na krzyŜ trzymany przez ojca. 

„Młodzik” szybko nabrał doświadczenia w działalności konspiracyjnej i po 
egzaminie na Kursie Młodszych Dowódców awansował do stopnia kaprala 
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podchorąŜego. Podczas słuŜby w Armii Krajowej pełnił kolejno funkcje 
sekcyjnego, zastępcy, a następnie dowódcy druŜyny strzeleckiej. 

W czasie akcji „Burza” naleŜał do Oddziału Specjalnego dowodzonego przez 
ogniomistrza Józefa Marcinkowskiego „Wyboja”. Brał m.in. udział w starciach 
z niemieckim pociągiem pancernym w obronie Tłuszcza. Po rozwiązaniu 
oddziału 10 sierpnia 1944 roku został aresztowany przez Niemców 
i wywieziony w głąb III Rzeszy. 

Do Polski powrócił na początku listopada 1945 roku. (…) 

JuŜ kilka dni po przyjeździe spotkał dawnego dowódcę ogniomistrza „Wyboja” 
i wstąpił do Ruchu Oporu Armii Krajowej. (…) 

11 marca 1950 roku Mieczysław Chojnacki został zatrzymany w pobliŜu 
Oleśnicy przez funkcjonariuszy kontrwywiadu wojskowego z Wrocławia. 
Wyrokiem Sądu Wojskowego w Warszawie „Młodzika” skazano na karę 
śmierci. Przez cztery miesiące przebywał w celi śmierci więzienia 
mokotowskiego. To właśnie tam spotkał legendarnego dowódcę 5 Brygady 
AK Okręgu Wileńskiego – mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. 

W kwietniu 1951 roku karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia, 
a następnie w wyniku amnestii wyrok obniŜono do 10 lat pozbawienia 
wolności. Dopiero 20 lutego 1960 roku - na kilka dni przed upływem wyroku - 
został zwolniony warunkowo z więzienia w Strzelcach Opolskich. (…) 

Po przejściu na emeryturę Bohater Polskiego Państwa Podziemnego podjął 
się kolejnego, wielkiego wyzwania – postanowił zachować dla przyszłych 
pokoleń pamięć o kolegach z oddziałów partyzanckich. Wieloletnia, 
benedyktyńska praca przyniosła wspaniałe rezultaty, czego potwierdzeniem 
jest siedem ksiąŜek poświęconych Ŝołnierzom Armii Krajowej, m.in. 
monumentalna praca zawierająca prawie 300 biogramów Ŝołnierzy AK 
Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, wspaniałe dzieło pamiętnikarskie pt. 
„Opowiadanie Młodzika” oraz wydana w 2014 roku ksiąŜka poświęcona 
„Losom Oddziału Specjalnego ogniomistrza Wyboja”. Wymienione prace 
mają unikalną wartość poznawczą i są swoistą spuścizną po pokoleniu 
śołnierzy AK i śołnierzy Wyklętych. (…) 

http://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=414&strona=1 
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Miron Cichecki 

 
Miron Paweł Cichecki (ur. 8 sierpnia 1914 w Bródnie, zm. 22 listopada 2010 
w Warszawie) – polski działacz społeczny i sportowy. 
Syn działacza samorządowego Józefa Cicheckiego i Heleny z Michalskich. 
Dzieciństwo spędził w Pruszkowie, gdzie jego ojciec od 1919 pełnił funkcję 
burmistrza. Uczęszczał do szkoły powszechnej i Gimnazjum im. Tomasza 
Zana, w listopadzie 1934 rodzina Cicheckich przeprowadziła się do 
Wołomina. Od początku lat 30-tych XX wieku był zawodnikiem kadry 
reprezentacji Polski juniorów w lekkoatletyce, od 1934 naleŜał do sekcji 
lekkoatletycznej Wołomińskiego Klubu Sportowego "Huragan". Naukę 
kontynuował w Szkole PodchorąŜych przy 24 Pułku Piechoty w Łucku na 
Wołyniu, którą ukończył z wyróŜnieniem. 
We wrześniu 1939 walczył w obronie Warszawy, a po kapitulacji powrócił do 
Wołomina, gdzie z siostrą Barbarą uczestniczył w organizacji szpitala 
polowego zlokalizowanego w gmachu szkoły podstawowej nr. 4. Po 
wkroczeniu hitlerowców zaangaŜował się w działalność konspiracyjną 
Związku Walki Zbrojnej uŜywając pseudonimu Olsza, prowadził równieŜ 
bojowe szkolenie wojskowe zawodników klubu WKS Huragan. Równocześnie 
pracował w wołomińskim oddziale Komunalnej Kasie Oszczędności Powiatu 
Warszawskiego, w 1941 załoŜył z rodzeństwem i przyszłą Ŝoną Wiesławą 
sklep papierniczy, w którym poza handlem prowadzili działalność 
konspiracyjną. Sprowadzali papier ze sklepu tej samej branŜy prowadzonego 
w Warszawie przez Józefa Cicheckiego z synem Andrzejem i przekazywali 
go oddziałowi Rajskich Ptaków Armii Krajowej, który drukował na nim biuletyn 
informacyjny "Na przedpolu".  
Po wkroczeniu do Wołomina Armii Czerwonej i aresztowaniu przez NKWD 
uniknął zesłania na Syberię, początkowo przebywał w obozie jenieckim w 
Klembowie-Ostrówku, a następnie został wcielony do 8 Pułku Piechoty 3 
Dywizji im. R. Traugutta I Armii Wojska Polskiego z którym forsował Wisłę 
pod Jabłonną, a następnie walczył o Wał Pomorski i Kołobrzeg. Następnie 
uczestniczył w Akcji Wisła. (…) 
Został honorowym obywatelem Wołomina w 2005 roku, Honorowy Członek 
PZPN i Mazowieckiego Związku Piłki NoŜnej. 
Odznaczony m.in.:  
• Srebrny KrzyŜ Orderu Virtuti Militari,  
• KrzyŜ Walecznych  
• KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miron_Cichecki 



 452

Stanisław Grzybowski 

 

Stanisław Grzybowski urodził się 10 maja 1922 roku w ŁomŜy. Brał udział w 
kampanii wrześniowej 

Od początku przyłączył się do konspiracji. O swojej pracy wspomina w 
„Nadziei z tamtych lat”, ale bardziej koncentruje się na działalności kolegów i 
opisie Ŝycia okupacyjnego środowiska AKowskiego. W 1942 roku na terenie 
Wyszkowa utworzono dwie klasy Szkoły PodchorąŜych Szarych Szeregów 
„Agricola”. Pchor. Stanisław Grzybowski znalazł się w klasie o kryptonimie E-
22, m.in. z Henrykiem śabikiem, Kazimierzem Piórą, Bolesławem Wolskim. 
Komendantem klasy był Eugeniusz Stelmaszczyk, a instruktorami m.in. 
Wacław Mróz. i Tadeusz Balcerkiewicz. Uczestniczył w szkoleniach w 
gajówce Giziewiczka (leśnictwo Fidest). Od czerwca 1944 r. pchor. (ppor.) S. 
Grzybowski był adiutantem w Ośrodku V Wyszków (obejmował placówki w 
Somiance, Pniewie i Wyszkowie). Do jego obowiązków naleŜało 
utrzymywanie bezpośredniej więzi z komendantami placówek. Najczęściej 
poruszał się na rowerze, rozkazy miał wszyte do spodni pod paskiem. 

Pod koniec 1944 roku, bojąc się aresztowania, wyjechał z Rybienka. 
Zamieszkał w Warszawie przy ulicy Kowieńskiej, u teściów Piotra 
Grzybowskiego. Po 1945 r. pisał w jakimś piśmie antykomunistycznym. 

6 grudnia 1990 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Wyszkowa Wniosek z 
prośbą o nadanie honorowego obywatelstwa złoŜył Światowy Związek 
śołnierzy Armii Krajowej - Obwód „Rajski Ptak” - Koło w Wyszkowie nad 
Bugiem. 

http://www.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=54 

Bolesław Wolski 

 

Urodził się 2 marca 1927 r. Był jednym z czworga dzieci Wincentyny i 
Stanisława Wolskich. Jego ojciec w latach 1931–39 był burmistrzem 
Wyszkowa, a w 1945 r. – burmistrzem Bartoszyc. 

Bolesław Wolski dzieciństwo i młodość spędził w Wyszkowie, tu skończył 
szkołę podstawową, gimnazjum i I klasę liceum. Związany z ZHP, w 1940 
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roku został członkiem Szarych Szeregów. W czasie wojny ukończył kurs 
instruktorski Wielkiej Dywersji” i Szkołę PodchorąŜych „Agricola”. 20 sierpnia 
1943 roku wspólnie z harcerskim oddziałem Kedywu Warszawskiego „Zośka” 
uczestniczył w akcji „Sieczychy”. W akcji tej brał teŜ udział jego brat 
Stanisław, pseudonim „Pomian”, druŜynowy Grup Szturmowych. W lipcu 
1944 roku wstąpił do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej pod 
dowództwem Mirosława Wyszyńskiego ps. Dołhun. Był ranny w akcji „Burza” 
w rejonie Jadów – Tłuszcz.  Wolscy w 1945 r. musieli opuścić Wyszków. 

Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
KrzyŜ Walecznych, KrzyŜ Partyzancki, KrzyŜ Zasługi ZHP z mieczami, KrzyŜ 
AK.  

23 września 2004. otrzymał honorowe obywatelstwo Wyszkowa 

http://www.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2198 

Zdjęcia 

 
Siedzą od lewej: Stanisław Wojciechowski „Jemioła”, Piotr Kielak „Piast”, 
Kazimierz Kielak, Tadeusz Kielak „Heliodor”. Stoją od lewej: kpr. Kazimierz 
Sasin „Bełdowski”, ppor. kaw. Jan Estkowski „Szczapa”, Helena Kielak (Ŝona 
Tadeusza), por. Wacław Wierzba „OdrowąŜ”, ppor. Stanisław Kielak „Orion”. 

http://stacja-tluszcz.pl/?p=1222 
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Pomnik pamięci Ŝołnierzy 32 pp AK – Tłuszcz 

 

 
http://klubakradzymin.pl/wycieczka-sladami-zolnierzy-ak-obwod-rajski-ptak/ 

Jerzyska (wieś połoŜona w województwie mazowieckim, w powiecie 
węgrowskim, w gminie Łochów) 
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Poczet Sztandarowy Ŝołnierzy AK „Rajskiego Ptaka” na obchodach Święta 

Konstytucji 3 Maja 

http://dawny.pl/armia-krajowa-obwod-radzymin/ 

 
Uroczyste obchody upamiętniające 74. rocznicę powołania Polskiego 

Państwa Podziemnego - Cmentarz Poległych w Radzyminie, 28 września 
2013 roku 

http://www.kurier-w.pl/ktorych-ojczyzna-byla-polska-podziemna-ktorych-
znakiem-byl-rajski-ptak/ 
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Uroczystości pogrzebowe ś.p. ppor. Ryszarda Zacheji ps. „Sędziwoj”, 

jednego z ostatnich juŜ radzymińskich śołnierzy Armii Krajowej – Obwodu 
„Rajski Ptak” 23 lutego 2017 roku 

http://www.kurier-w.pl/mieszkancy-radzymina-pozegnali-jednego-ostatnich-
zolnierzy-armii-krajowej-spod-znaku-rajskiego-ptaka/ 

Piśmiennictwo 
Stanisław Kielak: Dzieje obwodu AK "Rajski Ptak" - "Burak" 
http://kielakowie.pl/tng/extrapgs/rpb.php - ksiązka dostępna w postaci 
elektronicznej 
http://dawny.pl/armia-krajowa-obwod-radzymin-2/ 
http://dawny.pl/burza-w-osrodku-wolominskim-ak/ 
https://dobroni.pl/n/miejsca-pamieci-tlus/17618 
http://zspniewo.pl/historia-szkoly/o-patronie/ 
http://biblioteka.pultusk.pl/imprezy/wystawy/pokaz,656.html 
http://stacja-tluszcz.pl/?p=1222 
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/wp-content/uploads/2016/09/Historia-Sztandaru-
AK_Rajski-Ptak.pdf 
http://www.uwm.edu.pl/human/pliki/article/1360/Streszczenie%20ABRAMSKI.docx. 
http://www.spwd.dabrowka.net.pl/pliki/gck/2013_2014/kolakow/Materialy_zrodlowe.docx. 
http://www.zspniewo.internetdsl.pl/trag_losy_rodz.pdf 
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174. TABLICA: LUDWIK I HALINA TULIŃSCY 

 

Tablica upamiętniająca ząbkowski Oddział Armii Krajowej oraz  
małŜonków Tulińskich (na tablicy jest błąd w  pseudonimie Haliny Tulińskiej - 

jest "HALINA" - powinno być "HALKA") 

Tablica umieszczona 1998 roku na zewnętrznej ścianie Kościoła p.w. Świętej 
Trójcy w Ząbkach przez Związek Kombatantów 

Ludwik Jerzy Tuliński 

Ludwik Jerzy Tuliński ps. „Stanisław” urodził się 7 grudnia 1906 r. 
w Strzemieszycach Wielkich. Studiował na Politechnice Warszawskiej na 
wydziale Architektury. 

Był oficerem rezerwy WP w stopniu podporucznika. W Ząbkach zamieszkał 
prawdopodobnie jeszcze przez ślubem z Haliną Kozaczukówną. 15 sierpnia 
1935 r. oŜenił się z Haliną z domu Kozaczuk i zamieszkał w domu teściów w 
Ząbkach przy ul. Słowackiego 3, gdzie mieszkali do dnia aresztowania w 
maju 1944r.  

Przed wybuchem II Wojny Światowej był komendantem ząbkowskiego 
oddziału paramilitarnej organizacji społeczno-wychowawczej Związku 
Strzeleckiego STRZELEC (załoŜonej przez Józefa Piłsudskiego). 

Ze względu na zajmowane stanowisko w Magistracie Miasta Warszawy, oraz 
działalność w „Strzelcu”, nie podlegał mobilizacji w 1939 roku. 

Podczas oblęŜenia Warszawy, w nocy z 26 na 27 września brał udział w 
tajnej naradzie zwołanej przez generała Juliusza Rómmla podczas której 
powstały pierwsze struktury Państwa Podziemnego – SłuŜba Zwycięstwu 
Polski (uczestnikami tej narady byli takŜe m.in. gen. bryg. Michał 
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Karaszewicz-Tokarzewski "Torwid", płk Stefan Rowecki "Grot", płk Tadeusz 
Komorowski "Bór", oraz płk Antoni Chruściel "Monter").  

W 1939 roku, po wybuchu II Wojny Światowej, oddział został rozformowany, 
a Strzelcy weszli w skład ząbkowskiego oddziału SłuŜby Zwycięstwu Polski, 
później Związku Walki Zbrojnej i docelowo Armii Krajowej.  

Natychmiast po kapitulacji Warszawy Ludwik Tuliński bazując na członkach 
„Strzelca”, harcerzach, oraz straŜakach z ząbkowskiej OSP zorganizował 
oddział SZP w Ząbkach. Jednym z pierwszych działań SZP w Ząbkach, było 
zbieranie broni i amunicji z pól walki i ukrywanie w celu dalszego 
wykorzystania do działań konspiracyjnych. 

Ludwik Tuliński do marca 1944 roku dowodził plutonem SZP, później Związku 
Walki Zbrojneji docelowo Armii Krajowej. W strukturach AK pluton nosił 
numer 743, wchodził w skład 1 kompanii dowodzonej przez ppor. Albina 
Furczaka ps. „Alf” Rejonu II „Celków” (z dowództwem w Markach) VII okręgu 
OBROśA. 

Organizator i komendant pierwszego konspiracyjnego obwodowego turnusu 
Szkoły PodchorąŜych Rezerwy Piechoty w Ząbkach w 1940 r.  

Podczas działań konspiracyjnych Ludwik Tuliński m.in. organizował w swoim 
domu zajęcia szkoły podchorąŜych AK, oraz nadawanie radiostacji AK - w 
jego mieszkaniu w Ząbkach co najmniej trzykrotnie nadawała radiostacja KG 
AK, kierowana przez kpr. pchor. Leona Szymańskiego "Kula" z Zielonki. 

Głównym zadaniem dowodzonego przez niego oddziału i organizowanych 
działań, było przygotowywanie Ŝołnierzy podziemia do powstania (znajdował 
się w strukturach AK w tzw. oddziałach liniowych), w związku z tym poza 
ćwiczeniami w lesie, nie brał bezpośrednio udziału w akcjach np. 
dywersyjnych. 

W marcu 1944 roku dowódca plutonu 743 z Ząbek ppor. Tuliński ps. 
"Stanisław", został awansowany do stopnia porucznika AK i objął dowództwo 
kompanii 743, w której skład wchodziły trzy ząbkowskie plutony: 743/I, 743/II i 
743/III, obejmującej wszystkich Ŝołnierzy AK z Ząbek i Drewnicy. 

14 maja 1944 r. został aresztowany w wyniku zdrady telegrafisty za 
nadawanie radiostacji AK z jego mieszkania, osadzony na Pawiaku i  
przesłuchiwany w al. Szucha.  

JuŜ 21 maja 1944 r. zapadł wyrok śmierci, który nie został początkowo 
wykonany, ze względu na plany Gestapo, mające na celu wykorzystanie 
Ludwika Tulińskiego do weryfikacji zeznań innych aresztowanych AK-owców.  

Po wykonaniu przez AK wyroku śmierci na zdrajcy ps. „Słowik”, który wsypał 
ząbkowską i zielonkowską radiostację, i uniemoŜliwieniu w ten sposób 
kontynuowania śledztwa przez Gestapo, Ludwik został wywieziony na 
początku lipca do obozu Gross-Rosen, gdzie został rozstrzelany w dniu 17 
lipca 1944 r. o godzinie 7:55 razem z męŜczyznami, odpowiedzialnymi za 
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"granie" radiostacji w rejonie Celków, aresztowanymi w Legionowie 14 maja 
1944 r. 

Zwłoki Ludwika Tulińskiego najprawdopodobniej zostały spalone w piecu 
kremacyjnym w obozie. 

Jadwiga Halina Tulińska 

Jadwiga Halina Tulińska z domu Kozaczuk ps, „Halka”, urodziła się 8 stycznia 
1912 roku w Warszawie. Córka Józefa i Eugenii Kozaczuków. Jej ojciec był 
kierownikiem parowozowni w Warszawie.  

Między 1912 a 1915 rokiem wraz z rodzicami Eugenią i Józefem 
Kozaczukami przeniosła się do Ząbek i zamieszkała w domu przy ulicy 
Słowackiego 3. W 1935 roku wyszła za mąŜ za Ludwika Jerzego Tulińskiego.  

Podczas okupacji naleŜała do Armii Krajowej – była łączniczką. Dodatkowo w 
ramach struktur AK była zastępcą komendanta Wojskowej SłuŜby Kobiet w 
Ząbkach. 

Po aresztowaniu 14 maja 1944 roku została umieszczona na Pawiaku.  

Dnia 18 sierpnia została wyprowadzona w ruiny Getta i rozstrzelana podczas 
ostatniej znanej egzekucji więźniów Pawiaka wraz z Ireną Anioł - kuzynką 
Marii Skłodowskiej-Curie (obydwie pracowały w więziennej kuchni). 

Wyrok śmierci wydał dowódca więzienia na Pawiaku S-Obersturmfuhrer 
Norberd von Trips, poniewaŜ podczas ostatniego przesłuchania nie skłamała 
i podała prawdziwy powód aresztowana. Wszyscy którzy skłamali zostali 
uwolnieni. 

W chwili śmierci Pani Halina była w siódmym miesiącu ciąŜy. Miejsce 
pochowania zwłok jest nieznane. 

Uzupełnienia 

Latem 1941 r. Komenda Główna Związku Walki Zbrojnej postanowiła 
ulokować w rejonie Zielonki jedną ze swoich radiostacji polowych. Jesienią 
1941 r. w Markach, w Pustelniku II, w mieszkaniu dowódcy rejonu „Celków”, 
kpt. „Billa”, odbyła się odprawa związana z uruchomieniem radiostacji 
polowej. Wyznaczono na niej oddział ochrony radiostacji. Dowódcą oddziału 
został wyznaczony 21-letni kpr. pchor. Leon Szymański „Kula”. Podlegały Mu 
wszystkie sprawy związane z pracą radiostacji. Zarówno ludzie, jak i sprzęt. 
Radiostacja polowa w rejonie „Celków” rozpoczęła pracę na wiosnę 1942 r. 
Uruchomienie aparatu nadawczego i 30-minutowa emisja szyfrowa odbyła się 
na terenie cegielni. Zmieniając kaŜdorazowo miejsce nadawania, radiostacja 
pracowała w Zielonce, Strudze, Zaciszu, Kobyłce i Ząbkach. 

Niemcom nie udało się nigdy nakryć pracującej radiostacji. 
Sekcja ochrony radiostacji była oddziałem dyspozycyjnym, dobrze 
uzbrojonym. Poza ochroną radiostacji sekcja ta wykonywała szereg innych 
zadań – ubezpieczanie i transport broni, ochrona narad dowództwa, ochrona 
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szkolących się w terenie oddziałów rejonu oraz warszawskich. Na przykład w 
Strudze przeprowadzały szkolenia oddziały Szarych Szeregów. 

Na terenie cegielni, poza wyposaŜeniem radiostacji, mieścił się takŜe 
magazyn broni Armii Krajowej z uzbrojeniem dla około 200 ludzi. Opiekę nad 
magazynem sprawował Leon Szczepański „Kula”. 

Aresztowanie małŜonków Tulińskich zostało spowodowane zdradą 
radiotelegrafisty ps. „Słowik”, zatrzymanego z szyframi 14 maja 1944 roku 
przez Ŝandarmerię niemiecką na dworcu Warszawa Wschodnia , w czasie 
jego drugiej podróŜy do Zielonki. Był to jeden z 13 radiotelegrafistów 
obsługujących radiostację. 

Efektem jego zdrady było zatrzymanie ok. 600 męŜczyzn, których Ŝandarmi 
spędzili, po godzinie 3:00 w nocy, na pobliski poligon. Spośród nich 32 
aresztowano, w tym Ŝołnierzy AK: st. strz. pchor. Czesław Kirchner „Figa” i 
kpr. Kazimierz Muszyński z druŜyny ochrony radiostacji, Tadeusz Dąbrowski, 
Jan Kazimierz Gudziński, Zbigniew Krajewski.  

Aresztowania dokonano równieŜ w Ząbkach przy ulicy Słowackiego 3, zostali 
zatrzymani: dowódca kompanii ząbkowskiej, por. Ludwik Tuliński „Stanisław” i 
jego Ŝona Jadwiga Halina Tulińska - Kozaczuk „Halka” - było to miejsce 
znane aresztowanemu radiotelegrafiście z poprzedniego nadawania.  

Po kilku godzinach, ponad 30 osób skutych kajdankami wywieziono do 
siedziby Policji Bezpieczeństwa (Sipo) i SłuŜby Bezpieczeństwa (SD) w al. 
Szucha 25, w Warszawie.  

Pod koniec czerwca został wykonany w Warszawie wyrok śmierci, na zdrajcy 
– radiotelegrafiście, orzeczony przez Wojskowy Sąd AK.  

Halina i Ludwik Tulińscy pozostawili po sobie dzieci: Michalinę ElŜbietę oraz 
Andrzeja, którzy Ŝyją do dziś – mieszkają w Warszawie. 

Halina i Ludwik Tulińscy posiadają grób symboliczny na Cmentarzu 
Bródnowskim, przygotowany przez ich dzieci - 8P, rząd 4, grób 6. 
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Zdjęcia 

 
ppor. Ludwik Tuliński. 

podczas słuŜby w 76 pułku piechoty w Grodnie - 1934 rok 

 

 
Halina Tulińska w maju 1944 - na kilka dni przed aresztowaniem 
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Halina i Ludwik Tulińscy 

 

 

Ludwik Tuliński (po lewej) podczas pracy w Wydziale Architektury Magistratu 
Miasta Warszawy) 

https://www.facebook.com/historiazabek/photos/a.362791180451083.84143.
362773107119557/737223236341207/?type=3&theater 
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Dom przy Słowackiego 3, gdzie mieszkali małŜonkowie Tulińscy. W nim  

nadawała radiostacja, odbywały się lekcje tajnej szkoły podchorąŜych oraz  
została aresztowana Halina Tulińska 

 
Kościół p.w. Świętej Trójcy w Ząbkach 

W kościele w 1935 roku brali ślub Ludwik Tuliński i Haliną Kozaczuk,  
a później chrzcili swoje dzieci - ElŜbietę i Andrzeja. 
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Składanie Przyrzeczenia Strzeleckiego przez 33 nowych Strzelców Oddziału 

Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego.w Ząbkach,  
Kościół p.w. Świętej Trójcy w Ząbkach, 19 marca 2016 roku 

Tego dnia Jednostce Strzeleckiej Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa 
Piłsudskiego w Ząbkach zostało nadane imię porucznika Ludwika 

Tulińskiego. 

 
Oddziałówka. Jednostki Strzeleckiej 1533 w Ząbkach 
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Rondo im. Haliny i Ludwika Tulińskich u zbiegu ulic Wojska Polskiego, 
Leszyckiego, Górnośląskiej, Paderewskiego i Norwida Nazwa nadana 

Uchwałą Nr LVI / 519 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. 

 
Spotkanie burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego z dziećmi Państwa 

Tulińskch – ElŜbietą Michaliną Duczmal i Andrzejem Tulińskim 

Sierpień 2015 
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Piśmiennictwo 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9dLurT32ViUJ:bip.z
abki.pl/zalacznik/19035+&cd=13&hl=pl&ct=clnk&gl=pl 
http://www.strzeleczabki.pl/?js1533 
http://historiazabek.pl/?ludwik-tulinski,83 
http://www.forumzabki.pl/index.php?pdst=3&idwpisu=2233 
https://www.zabki24.pl/2015/11/mamy-oddzial-zabki-zwiazku-strzeleckiego/ 
http://www.kurier-w.pl/spotkanie-burmistrza-zabek-z-rodzina-tulinskich/ 
http://rocznik.mbpw.pl/wp-content/uploads/2014/11/Rocznik-
Wo%C5%82omi%C5%84ski-Tom-X.pdf  
https://dobroni.pl/n/miejsca-pamieci/11041 
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175. TABLICA: REJON II „CELKÓW” 

  
Pomnik Ŝołnierzy AK 

Ul. Kolejowa róg Henryka Sienkiewicza, Zielonka 
https://dobroni.pl/rekonstrukcja-zdjecia/120428 

Od strony ul. Kolejowej napis: "śołnierzom Armii Krajowej Rejonu II „Celków” 
i  mieszkańcom Zielonki w latach 1939-1956". 

U dołu w  prawym rogu krzyŜ Armii Krajowej, po bokach nazwiska poległych 
Ŝołnierzy AK, mieszkańców Zielonki, oraz  zmarłego w ZSRR 

komendanta II Rejonu mjr. Henryka Okińczyca ps. "Bil". 
Pomnik został odsłonięty 27 września 1998 roku w rocznicę powstania 

Polskiego Państwa Podziemnego. Projekt wykonali Ŝołnierze AK, inŜ.  arch. 
Czesław Szlendek i inŜ. Kazimierz Kucharski. 

I Rejon „Celków” przed i podczas Powstania Warszawskiego 

Komendant: kpt./mjr rez. Henryk Okinczyc "Bil" 
• kompania 1 - ppor. Albin Furczak "Alf": pluton 736, 737, 738  
• kompania 2 - ppor. Wacław Błachnio "Znicz":  pluton 742, 743, 744  
• kompania 3 - ppor. NN "Łokietek", mjr  Zbigniew N "Grom": pluton 739, 

740, 741  
• oddziały podległe komendzie II rejonu: pluton 745 (749),   pluton łączności 

746  pluton saperów 748  pluton sanitarny  

Przed i po wybuchu Powstania dowódca Rejonu mjr "Bill" - Henryk Okińczyc 
na czele swoich oddziałów staczał skuteczne walki z miejscowym 
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garnizonem niemieckim, współdziałał równieŜ z pancerną czołówką Armii 
Radzieckiej w Rejonie Wołomin - Struga, po wycofaniu się jednak tego 
zagonu pancernego nie mógł prowadzić dalszych działań wojskowych. 

 9 sierpnia dowództwo oceniło, Ŝe dalsze walki leśne są niecelowe i podjęto 
decyzję rozwiązania oddziału. Do zebranego w lesie oddziału przemówił 
mjr Henryk Okińczyc "Bil". Podziękował wszystkim za odwagę w walkach i  
spełnienie obowiązku wobec ojczyzny. Odczytał takŜe rozkaz nr 34 
komendanta II Rejonu z 7 sierpnia 1944 r., w którym na podstawie 
upowaŜnienia komendanta Okręgu Warszawskiego, udzielonego przez 
dowódcę Armii Krajowej, zostali odznaczeni KrzyŜem Walecznych 
następujący Ŝołnierze: Stanisław Broda "Niedźwiedź", Janusz Chyczewski 
"Czarny"-"BaŜant", Jerzy Dolewski "Dan", Ryszard Dolewski "Czarny", Marian 
Dudziński "Piec", Albin Furczak "Alf", Stanisław Gościniak "Tur", Roman 
Grabowski "Dziadek", Ryszard Jędrzejewski "Znój"-"Ryś", Zdzisław 
Jędrzejewski "Jur", Kazimierz Kapica "Ślązak", Kazimierz Kiełek "Krok", Jan 
Kołecki "Kok", Michał Modelski "Pilot", Henryk Narwocki "Młot", Zygmunt 
Nazarczenko "Zbyszek", Jan Pendzioł "Motor", Leszek Pyfel "Orlicz", Jerzy 
Reutt "Orzeł", Ignacy Reutt, Wiesław Sienkowski "Wicher", Ryszard Siennicki 
"Ryś", Wacław Struś "Hal", Zdzisław Zieliński "Mietek". 

Po poŜegnaniu z dowódcą II Rejonu "Bilem" i dowódcą kompanii "Alfem" 
większość Ŝołnierzy w pewnych odstępach czasu i róŜnymi drogami wróciła 
do swoich stron rodzinnych: Marek, Pustelnika, Strugi, Zielonki i  Kobyłki. Inni 
próbowali w drobnych oddziałach przedostać się przez front, jeszcze inni 
prowadzili dalej walki partyzanckie z Niemcami. 

Henryk Okinczyc 

Urodził się 07.10.1911 r. w majątku ziemskim w Zasulach, pow. Stołpeci, woj. 
Nowogórdzkie (obecnie Białoruś). 

W 1933 r. po ukończeniu Wydziału Chemiczno-Gazowniczego w Państwowej 
Szkole Przemysłowej w Bydgoszczy powołany został i odbył słuŜbę wojskową 
w 59 pułku piechoty, zdobywając stopień podchorąŜego rezerwy oraz 
wyróŜniając się zdolnościami organizacyjnymi i kierowniczymi. 

Po odbyciu ćwiczeń wojskowych w latach 1935-1936 został mianowany na 
podporucznika rezerwy. 

Po ogłoszeniu mobilizacji w marcu 1939 r. zostaje przydzielony do 79 pułku 
piechoty gdzie uzyskuje mianowanie na oficera informacyjnego - 
kontrwywiad. 

Po wybuchu wojny w kampanii wrześniowej walczy na północnym Mazowszu, 
pod Mławą, w okolicach zlewiska Bugu i Narwi oraz w obronie Warszawy. 

Po kapitulacji stolicy wstępuje w szeregi ZWZ rozpoczynając okres walki w 
konspiracji. 
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W sierpniu 1941 lub w styczniu 1942, po rezygnacji dr Hornowskiego objął 
obowiązki dowódcy ZWZ II Rejonu „Celków” Marki przybierając pseudonim 
„Bill”. 

Pod jego dowództwem Ŝołnierze AK przeprowadzili wiele akcji zbrojnych 
(patrz kalendarium w rozdziale Marki w latach wojny i okupacji) a stan 
liczebny zaprzysięŜonych Ŝołnierzy wzrósł do 614. 

W dniu 10.08.1944 r. „Bill” wobec rozwoju sytuacji na froncie rozwiązał 
zgrupowania AK II Rejonu „Celków” Marki. 

Aresztowany przez NKWD w październiku 1944 r. i w publicznym procesie w 
Markach skazany na 10 lat więzienia w ZSRR. Dopiero w 1957 r. PCK 
powiadomił rodzinę Okińczyca o jego śmierci, która miała mieć miejsce w 
dniu 02.04.1945 r. 

Odznaczony przez Dowódcę AK dnia 01.01.1945 r. Orderem Wojennym 
„Virtuti Militari” klasy V-tej. 

Uchwałą Rady Miasta Marki z 1990 r. jego imieniem została nazwana jedna z 
ulic w Markach - Strudze. 

Zdjęcia 

 

Henryk Okinczyc 
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Na kwaterze przy ul. Marszałkowskiej 79 m. 29, lipiec 1944 Śródmieście 

Południowe.  
Od lewej siedzą: NN, mjr Kazimierz Karaszewski "Wołk", NN.  

Stoją: "Gloria", NN, Wacław Loth, Hildebrand, ppłk. Kazimierz KrzyŜak 
"Bronisław",  

kpt./mjr Henryk Okińczyc "Bil" 
http://www.1944.pl/fototeka/kolekcja/waclaw-loth-kupiec,108.html#5426 

 
Piśmiennictwo 
https://dobroni.pl/n/miejsca-pamieci/11041 - opis wydarzeń 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/328.html 
http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/henryk-okinczyc,304.html 
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/324.html !!! 
http://www.marki.net.pl/henryk-okinczyc-bill-74860 
http://www.marki-pustelnik-struga.pl/ii-wojna-swiatowa/8-mjr-henryk-okinczyc-
bill-1911-1945 
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PYTANIA TESTOWE 

 

Opracowanie: Alicja Berman 
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INDEKS OSÓB  
 

Opracowanie: Alicja Berman i Zygmunt Berman 
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KOLEJNE MIEJSCA PAMIĘCI  
 

Opracowanie: Marek Cieciura 



KOLEJNE MIEJSCA PAMIĘCI W WARSZAWIE 

Dziel- 
nica 

Opis Miejsca Pamięci Lp 

Pomnik upamietniający obronę reduty „Magnet” przez 
kompanię O2 pułku „Baszta”, skraj parku Morskie Oko – 
Promenada,  

1. 

Tablica poświęcona twórcom utworu Marsz Mokotowa: Jan 
Markowski „Krzysztof” – melodia i Mirosław Jezierski „Karnisz” 
– słowa, ul. Puławska 57 – Baszta Zegarowa „Gołębnik” 

2. 

Tablica upamiętniająca zaciete walki toczone przez Ŝołnierzy 
pułku AK „Baszta” w obronie zespołu klasztornego Sióstr 
Nazaretanek, ul. Czerniakowska 137 

3. 

Płyta nagrobkowa Krystyny Krahelskiej, cmentarz na SłuŜewcu, 
ul. Renaty 

4. 

Pomnik Mokotów Walczący, park Dreszera  5. 

Moko-
tów 

Pomnik upamiętniający masakrę powstańców, którzy wyszli z 
kanałów, skarpa przy ul. Dworkowej 

6. 

Rem- 
bertów 

Pomnik upamiętniający 10 rozstrzelanych Ŝołnierzy Armii 
Krajowej i członków Szarych Szeregów, skraj lasu u zbiegu ulic 
Zesłańców Syberyjskich i Magenta 

7. 

Tablica ku czci Jana Krysta ul. Moniuszki 10 8. 

Tablica upamiętniająca Ŝołnierzy zgrupowań AK "Kryska" i 
"Radosław", którzy wraz z Ŝołnierzami 9 pp 1 Armii WP bronili 
ostatniej reduty Czerniakowa w Powstaniu Warszawskim, ul. 
Solec 57  

9. 

Tablica pamiątkowa w miejscu wyjścia z kanałów, którymi 1 i 2 
września 1944 przedostali się obrońcy Starego Miasta do 
Śródmieścia, Nowy Świat 53  

10. 

Grupa głazów z wykutymi napisami, poświęconymi księdzu 
Józefowi Stankowi powstańczemu kapelanowi oraz Ŝołnierzom 
AK, walczącym w tym rejonie, ul. Wilanowska róg Solec 

11. 

Tablica upamiętniająca rozstrzelanych oficerów AK ze 
Składnicy Meldunkowej K-2 Obwodu AK „ObroŜa”, jednego 
Ŝołnierza osłony oraz 5 przypadkowych męŜczyzn, ul. Emilii 
Plater 15” 

12. 

Tablica upamiętniająca Ŝołnierzy oddziału „Pegaz” poległych w 
Akcji „Stamm”, na ścianie kamienicy przy al. Szucha 16 

13. 

 
 
 
 
 
 
 

Śród-
mieście 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tablica upamiętniająca major Wandę Gertz i Oddział "Dysk" - 

na ścianie Kościoła Jana BoŜego przy ul. Bonifraterskiej 12” 
14. 
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Dziel- 
nica 

Opis Miejsca Pamięci Lp 

Tablica upamiętniająca placówkę informacyjno-radiową 
„Radiostacja Anna”, ul. Marszałkowska 62” 

15. Śród-
mieście 
 Tablica poświęcona członkom załogi wytwórni Materiałów 

Wybuchowych AK „Kinga”, ul. Solec 103 
16. 

Ursus 
Mogiła – Pomnik kpt. Mariana Krawczyka ps. “Janos”, d-cy 10 
Komp. “Kordian” AK, Cmentarz parafii św. Józefa w Ursusie ul. 
RyŜowa ” 

17. 

Wawer 
Płyta nagrobkowa Franciszka Koprowkiego, cmentarz w 
ZeŜeniu - część Anina, ul. Cylichowska 

18. 

Zbiorowa mogiła 5 Ŝołnierzy Armii Krajowej poległych w walce 
hitlerowcami 8 listopada 1943 r. w Miedzeszynie, cmentarz 
rzymskokatolicki ul. Izbicka (Radość) 

19. 

Wawer 
Tablica poświęcona Ŝołnierzom Armii Krajowej Oddziału 
Dywersji Bojowej "Radość" w IV Rejonie Koralewo-Fromczyn, 
kościół parafialny Matki Boskiej Anielskiej ul. Wilgi 14 (Radość). 

20. 

Wola Płyta nagrobkowa Jerzego Ślaskiego, Cmentarz Powązkowski 
ul. Powązkowska 14 

21. 
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KOLEJNE MIEJSCA PAMIĘCI  
POŁOśONE POZA GRANICAMI WARSZAWY 

Powiat Miejscowość Opis Miejsca Pamięci Lp 

Józefów 
Tablica poświęcona Ŝołnierzom AK 4 Rejonu 
"Koralewo Fromczyn", kościół p.w. Maksymiliana 
Kolbego przy ul. Ks. W. Malinowskiego 34 

1. 

Otwocki 

Józefów 

Tablica poświęcona Józefowi Stemlerowi, 
jednemu z przywódców polskiego państwa 
podziemnego w okresie II wojny światowej, 
uczestnika procesu 16 w Moskwie, 
mieszkańcowi Józefowa, teren kościelny i kościół 
parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej ul. 
3 Maja (ul. Piotra Skargi 24) 

2. 

Piaseczno 
Obelisk w miejscu rozstrzelania w 1944 r. 40 
powstańców, skrzyŜowanie ul. Chyliczkowskiej, 
Julianowskiej i Armii Krajowej 

3. 

Piase-
czyński 

Zalesie 
Górne 

Tablica z piaskowca, wolno stojąca, poświęcona 
pamięci rozstrzelanych w 1943 roku 12 członków 
Szarych Szeregów z terenu 5 Rejonu "Gątyń" 

4. 

 


