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I. KORZYSTANIE Z LEKSYKONU ELEKTRONICZNEGO
1. Leksykon jest opracowany w postaci dokumentu PDF i dostępny za pomocą
darmowego programu Adoobat Reader. Leksykon został wygenerowany programem Adobe Arcrobat Pro na podstawie dokumentu przygotowanego programem Word. Leksykon można uzupełniać na komputerach i tabletach.
2. Plik z leksykonem należy skopiować i zapisać na swoim komputerze lub otworzyć przez Internet na swoim tablecie.
3. Odgadnięte hasło należy wpisywać w wyświetlane pole, przy czym dla ułatwienia odgadnięcia hasła na zakończenie pola podawana jest liczba liter hasła.
Możliwa jest poprawa wcześniej wpisanych haseł.
4. Przy wpisywaniu hasła nie jest sprawdzana poprawność – stąd wpisywane hasło powinno być właściwe.

Rys. 1. Idea wpisywania haseł

5. Zamieszczone linki są aktywne, tzn. po ich kliknięciu otwierana jest przypisana
strona internetowa.
6. Dla ułatwienia poruszania się po leksykonie aktywne są numery stron w spisie
treści i w indeksie haseł. Po kliknięciu w numer strony kursor jest przesuwany
na tę stronę.
7. Na końcu leksykonu można wpisywać swoje uwagi i uzupełnienia.
8. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w objaśnieniach haseł.
9. Wypełniony leksykon lub jego wybraną część można wydrukować.
10. W przypadku uzupełniania leksykonu co pewnien czas należy zrobić kopię pliku
z zaktualizowanym leksykonem na nośniku zewnętrznym.
11. Po częściowym lub całkowitym uzupełnieniu leksykonu można zaktualizowany
plik PDF skopiować do czytnika e-booków, z ewentualną wcześniejszą konwersją do formatu ePub 1 .
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Przykładowy program do konwersji PDFMate Free PDF Converter
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12. Przy korzystaniu z czytnika Kindle plik PDF można przekonwertować na format
Mobi (Mobipocket) 2 .

Rys.2. Podsumowanie tworzenia i korzystania z e-leksykonu

2

Przykładowy program do konwersji Calibre
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II. OBJAŚNIENIA HASEŁ KRZYŻÓWEK

1. ARMIA KRAJOWA W „PIGUŁCE”
W niniejszym rozdziale podano podstawowe informacje o Armii Krajowej.
Poziomo
2. _____________ ( 11 ) pięć (słownie) – liczba działek przeciwpancernych na
uzbrojeniu AK w lecie 1944.
5. Armia Krajowa stanowiła ____________ ( 10 ) część Sił Zbrojnych RP. Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 września 1939 Służby Zwycięstwu
Polski w utworzony 13 listopada 1939 Związek Walki Zbrojnej, przemianowany
14 lutego 1942 rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. W.
Sikorskiego, na AK.
7. Poniżej _______ ( 5 ) tysięcy (słownie) – liczba karabinów maszynowych na
uzbrojeniu AK w lecie 1944.
8. Gen. Stefan _________ ( 7 ), ps. „Grot” – pierwszy dowódca Armii Krajowej (do
30 czerwca 1943).
10. Komendzie Głównej podlegało _______ ( 5 ) (słownie) samodzielnych okręgów,
będących jednostkami w terenowej strukturze organizacyjnej Armii Krajowej,
obejmującymi województwa.
12. Ponad _______ ( 5 ) tysięcy (słownie) – liczba plutonów pełnych (35-50 żołnierzy) w Armii Krajowej na przełomie lutego i marca 1944 roku.
14. Około ______________ ( 12 ) tysięcy (słownie) – liczba wywiezionych od
stycznia 1944 do ZSRR i uwięzionych żołnierzy Armii Krajowej, np. w Riazaniu,
Borowiczach i Ostaszkowie.
16. ____________ ( 10 ) tysięcy (słownie) – liczba oficerów w AK w lecie 1944.
17. Około _________ ( 7 ) osiemdziesiąt tysięcy (słownie) – liczba zaprzysiężonych
żołnierzy AK w lecie 1944 roku.
18. Komenda ________ ( 6 ) – organ dowodzenia AK.
21. Prawie __________ ( 8 ) osiemdziesiąt (słownie) – liczba obwodów w terenowej strukturze organizacyjnej Armii Krajowej, obejmujących powiaty (stan na
1 marca 1944).
22. _______________ ( 13 ) dwa (słownie) – liczba lotów wykonanych dla przerzucenia 316 żołnierzy-cichociemnych.
23. Armia Krajowa w zamierzeniach rządu
________________ ( 14 ), ponadpartyjną.

miała

być

organizacją

24. Polskie _________ ( 7 ) Podziemne – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, od 27 września 1939 do lipca 1945, podlegające Rządowi RP.
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Pionowo
1. ______________ ( 12 ) tysięcy (słownie) – liczba granatów na uzbrojeniu AK w
lecie 1944.
3. __________________ ( 16 ) tysięcy (słownie) – liczba podoficerów w AK w lecie 1944.
4. Armia Krajowa podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej
Polskiej na _____________ ( 11 )
6. Komendant Główny Armii Krajowej był _________ ( 7 ) , upełnomocnionym
przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej.
9. Armia Krajowa – _______________ ( 13 ) organizacja wojskowa działająca w
okresie okupacji niemieckiej na obszarze państwa polskiego w granicach
sprzed 1 września 1939.
11. Komendant Główny AK podlegał ____________ ( 10 ) Wodzowi Polskich Sił
Zbrojnych.
13. Walka _________ ( 7 ) – jedna z dwóch form działalności Armii Krajowej. Prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, dywersję, wywiad, potyczki z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim, np. na Zamojszczyźnie. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów, np.
zamach na F. Kutscherę.
15. Około _____________ ( 11 ) trzy tysiące (słownie) – liczba karabinów na uzbrojeniu AK. w lecie 1944
18. _________ ( 7 ) zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii
podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich
w okresie militarnego załamania Niemiec.
19. Przygotowywanie powstania ______________ ( 12 ). – jedna z dwóch form
działalności Armii Krajowej.
20. Ponad ________ ( 6 ) tysięcy (słownie) – liczba podchorążych w AK w lecie
1944.
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2. AKCJA „BURZA”
Akcja „Burza” – operacja wojskowa przeprowadzona przez oddziały Armii Krajowej
przeciwko wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy Armia Czerwona przekroczyła na Wołyniu
granicę polsko-sowiecką z 1939, do stycznia 1945. Mimo lokalnych osiągnięć militarnych, „Burza” w sensie politycznym zakończyła się niepowodzeniem. Respektowanie praw suwerennych władz polskich nie leżało w planach Stalina i państw zachodnich.
Poziomo
3. Akcja „ _______ ( 5 ) ” – operacja wojskowa przeprowadzona przez oddziały
Armii Krajowej przeciwko wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona
w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy Armia Czerwona przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z 1939, do stycznia
1945.
6. Powstanie _____________ ( 11 ) (1 sierpnia – 2 października 1944 – wystąpienie zbrojne przeciwko niemieckiemu aparatowi okupacyjnemu i wojskom niemieckim w Warszawie, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji
„Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych
struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu
polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę
przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić
międzynarodową pozycję legalnego Rządu RP oraz zahamować realizowany
przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na poprawę sytuacji militarnej. Słabo uzbrojone oddziały
powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami
niemieckimi, zakończoną kapitulacją. 2 października 1944. W czasie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych,
20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr dokonywanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców miasta. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania go przez
Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy po lewej stronie Wisły, w tym
setki bezcennych zabytków, dóbr kultury narodowej, obiektów o dużej wartości
kulturalnej i duchowej oraz zakładów przemysłowych. Powstanie uznawane jest
za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.
10. Rozkaz Komendy Głównej AK przewidywał ________________ ( 14 ) z Armią
Czerwoną na szczeblu taktycznym i występowanie w roli gospodarza i sojusznika, połączone z ujawnieniem dowództw AK wobec dowództw Armii Czerwonej.
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11. ________ ( 6 ) Kryptonim działań AK w ramach akcji „Burza” na terenie Kielecczyzny, których celem było ułatwienie opanowania przez Armię Czerwoną lewego brzegu Wisły i większych miast Kielecczyzny. Zakładano obronę mostów
na Wiśle, opanowanie zakładów zbrojeniowych w Starachowicach
i Skarżysku-Kamiennej. Planowano stosować intensywną działalność dywersyjną na szlakach komunikacyjnych.
13. Operacja „Ostra _______ ( 5 ) ” – operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca
1944 przez oddziały Armii Krajowej
okręgu wileńskiego i nowogródzkiego
(ok. 5,5 tys. ludzi), w ramach akcji „Burza”, w celu oswobodzenia Wilna z rąk
okupanta niemieckiego i wystąpienia
wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. Wilno zostało zdobyte
do 13 lipca 1944 przez oddziały sowieckie we współdziałaniu z AK.

Patrol żołnierzy Armii Krajowej i radzieckich na
ulicy Wielkiej

15. __________ ( 8 ) Obóz przejściowy –
miejsce osadzenia przez jednostki sowieckie żołnierzy Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego.
Polskie oddziały zostały otoczone, rozbrojone i uwięzione w tym obozie. 19
lipca wyższa kadra dowódcza została
już wcześniej uwięziona. Niektórym
oddziałom udało się wyrwać z okrążenia i kontynuować walkę, zostały utworzone dwa zgrupowania wileńskie (okoWidoczne baraki – stajnie, w których mieściła
się tyko część żołnierzy, reszta biwakowała
ło 150 żołnierzy) i nowogródzkie. Nie,,pod chmurką''. Fot. Stanisław Białożyt
wielka grupa żołnierzy postanowiła
przebijać się na zachód. Internowano ogółem około 6 tys. żołnierzy, starano się
zachęcić do wstępowania do armii Berlinga. To zadanie skończyło się jednak
dla Sowietów kompletną klęską. Praktycznie wszyscy partyzanci odmówili,
skandując wspólnie hasło „My chcemy Wilka” (chodziło o dowódcę ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego). To przywiązanie do osoby dowódcy, jako symbolu
niepodległej Polski, uświadomiło sowieckiemu dowództwu niemożność podporządkowania sobie zatrzymanych żołnierzy. Wywieziono ich do obozu w Kałudze, gdzie próbowano wcielić akowców do Armii Czerwonej. Wobec ponownej
odmowy, utworzono z nich bataliony robocze wykonujące prace leśne. Zarówno
żołnierze, jak i oficerowie byli zwalniani z obozów od początku 1946 roku.
Część z nich została jednak poddana procesom sądowym i wróciła z zesłania
dopiero po 1956 roku. Wielu nie wróciło nigdy.
16. _________ ( 7 ) Miejsce walki (pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem)
stoczonej 28 sierpnia 1944 przez kompanię por. Alfreda Wieczorka ps. „Tatar”
– przeprowadzono uderzenie na pozycje wroga w rejonie Grębki – Ruda – Ja12
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rząbka – Choiny. Polskie natarcie zostało wsparte ogniem sowieckiej artylerii.
Za cenę utraty 8 zabitych i rannych oddział AK zmusił Niemców do odwrotu,
zadając im straty w ludziach. Już następnego dnia nieprzyjaciel rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę obławę. Niemiecka piechota wsparta bronią pancerną
zepchnęła partyzantów w głąb lasów. Zacięte walki trwały do 31 sierpnia. Poległo wówczas ok. 150 żołnierzy AK, a wielu odniosło rany. Zginął także sowiecki
oficer łącznikowy. III batalion 13. Pułku Piechoty AK został rozbity, a ocalali
żołnierze w małych grupkach próbowali wyrwać się z okrążenia. Nieopodal terenu walk przebiegała linia frontu rosyjskiego, Sowieci przybyli jednak na miejsce walki dopiero po jej zakończeniu. Część z ocalałych trafiła
w ręce rosyjskiego okupanta i zesłana została do sowieckich łagrów. Była to
jedna z największych bitew partyzanckich stoczonych przez oddziały AK podczas okupacji niemieckiej.
17. Do akcji „Burza” zmobilizowano łącznie ok. _____ ( 3 ) (słownie) tysięcy żołnierzy AK.
18. __________ ( 8 ) Miesiąc 1943 roku, w którym komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz do przeprowadzenia akcji „Burza”.
19. ________ ( 6 ) Kryptonim działań AK zarządzonych 14 sierpnia 1944 w ramach
akcji „Burza” przez dowódcę Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego
„Bora” sprowadzających się do marszu uzbrojonych oddziałów na pomoc walczącej Warszawie.
20. Jeden z celów akcji „Burza” – _____________ ( 11 ) alianckiego podziału na
strefy operacyjne, w myśl którego Polska była w sowieckiej strefie operacyjnej i
ani wojska aliantów zachodnich, ani oddziały im podporządkowane tu nie operowały.
21. Jeden z celów akcji „Burza” – _______________ ( 13 ) władzom sowieckim, że
na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski w granicach sprzed
1939 gospodarzem są władze podległe Rządowi Rzeczypospolitej, będące jedynym legalnym kontynuatorem struktur władzy II Rzeczypospolitej.
Pionowo
1. ______ ( 4 ) Kryptonim działań przeprowadzanych w ramach akcji „Burza” polegających na równoczesnej dywersji na kilku liniach kolejowych. Na akcję wyraził zgodę Naczelny Wódz gen. Sosnkowski. 3 kwietnia 1944 nadszedł z Londynu sygnał do podjęcia działań, a już 6 kwietnia przerwano komunikację w następujących miejscach: na linii Przeworsk – Rozwadów wysadzono przęsło mostu na Wisłoku – przerwa w ruchu pociągów trwała 48 godzin; na linii kolejowej
Przeworsk – Rzeszów pod Rogożnem wysadzono przepust pod przejeżdżającym pociągiem – przerwa w ruchu trwała 34 godziny; na linii kolejowej Jasło –
Sanok, w okolicy Nowosielec, wysadzono przepust w chwili przejazdu pociągu
– przerwa w ruchu trwała 33 godziny. Akcja osiągnęła pożądany cel
i wykazała sprawność oddziałów AK.
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2. _______ ( 5 ) Miejsce walki w obwodach AK Opatów i Sandomierz w województwie kieleckim, w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944. Kpt. Michał Mandziara „Siwy” z oddziałem 84 partyzantów-ochotników III batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, zorganizowanym w 2 plutony, dowodzone przez ppor.
Dionizego Mędrzyckiego „Redara” i ppor. Witolda Józefowskiego „Misia”, zaatakował stacjonujący tu oddział niemiecki. Zdobyto 22 karabiny maszynowe,
kilkadziesiąt
sztuk
broni
różnej,
rusznikarnię,
moździerz
z pociskami, wiele amunicji, kotły do dwóch kuchni polowych, wóz ze sprzętem
sanitarnym, kilkadziesiąt plecaków, buty, koce, bieliznę, papierosy, wino oraz
wozy taborowe z końmi. Straty niemieckie wyniosły ok. 40 zabitych i 39 jeńców.
Dwóch partyzantów zostało ciężko rannych – ppor. Adam Hamerski „Babinicz”
i pchor. Leon Szymalski, którzy zmarli następnego dnia. Potyczka była najbardziej udaną i zwycięską akcją 2. Pułku Piechoty Legionów, AK i żołnierzy BCh.
4. ___________ ( 9 ) Miejsce koło Dębicy, gdzie w czasie II Wojny Światowej
podczas akcji „Burza” oddziały AK obwodu Dębickiego 5. Pułku Strzelców Konnych AK stoczyły największy bój partyzancki w Polsce południowo-wschodniej.
Oddziałami tymi dowodził mjr Adam Lazarowicz. Właściwą walkę poprzedził całodobowy ostrzał artylerii niemieckiej rozpoczęty rankiem 23 sierpnia 1944.
Wczesnym świtem 24 sierpnia oddziały niemieckie uderzyły na obóz II zgrupowania. Pod dowództwem mjr. Adama Lazarowicza „Klamry” żołnierze 5. psk AK
kilkakrotnie odparli atak wroga. Po całodniowej walce, w godzinach wieczornych, niemieckie oddziały wycofały się z rejonu polany. Mjr Adam Lazarowicz
za działalność w WiN został skazany na śmierć i rozstrzelany w więzieniu mokotowskim 1 marca 1951.
5. Jeden z celów akcji „Burza” – to ____________ ( 10 ) ZSRR do uznania władzy
Rządu RP (reprezentowanego w kraju przez Delegaturę Rządu na Kraj) w Polsce i granicy wschodniej sprzed 1939 roku (którą ZSRR uznał w traktacie ryskim w 1921) i praw Polski do jej terenów wschodnich, bezprawnie zagarniętych na mocy postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow po agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września 1939.
7. Jeden z celów akcji „Burza” – ______________ ( 12 ) przybycia do Polski sił
aliantów zachodnich i jednostek Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, a w
pierwszej kolejności 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
8. ___________ ( 9 ) Województwo, w którym 4 stycznia 1944 roku po wkroczeniu
Armii Czerwonej w granice II RP rozpoczęła się akcja „Burza”.
9. __________ ( 8 ) Nazwisko brytyjskiego ministra wojny ekonomicznej, który
w liście do gen. Sosnkowskiego z 13 maja 1944 wyraził podziw i uznanie dla
skutecznego i sprawnego przeprowadzenia akcji „Jula” polegającej na równoczesnej dywersji na kilku liniach kolejowych
12. Iwan Daniłowicz ________________ ( 14 ) (ur. 29 czerwca 1906 we wsi Oksanino, zm. 18 lutego 1945 w okolicach Melzaka) – sowiecki dowódca wojskowy,
generał armii, najmłodszy generał Armii Czerwonej. Służył na wielu stanowiskach dowódczych Armii Czerwonej. Od 15 kwietnia 1944 dowodził Frontem
Zachodnim, a od 24 kwietnia 3. Frontem Białoruskim. Pod jego dowództwem
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front uzyskał znaczące sukcesy, takie jak okrążenie na wschód od Mińska ponad 100 tys. żołnierzy niemieckich. Dowodził operacją wileńską i
kowieńską, w wyniku których Niemcy zostali wyparci z Litwy i północno-zachodniej Białorusi
oraz uzyskano przyczółki na lewym brzegu Niemna. 17 lipca 1944, w ramach tajnej operacji
rozbrajania żołnierzy Armii Krajowej, wraz z gen.
Iwanem Sierowem, przysłanym przez NKWD,
prowadził rozmowy z dowództwem AK. Podstępem wezwany na odprawę do budynku dowództwa Frontu Białoruskiego komendant ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk” i szef sztabu mjr
Teodor Cetys „Sław” zostali rozbrojeni i aresztowani. Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, w miejscowości Bogusze, miała się
odbyć odprawa dowódców oddziałów partyzanckich, na którą zapowiedział
przybycie zarówno ppłk „Wilk”, jak i gen. ... Odprawa zakończyła się jednak
rozbrojeniem oficerów przez oddział NKWD. Zmarł raniony odłamkiem artyleryjskim podczas wizyty na linii frontu w okolicach Melzaka (województwo warmińsko-mazurskie), gdzie do dziś stoi jego pomnik. 31 stycznia 2014 lokalne władze postanowiły go zburzyć, uzasadniając to tym, że jest on dla Polaków symbolem komunizmu, totalitaryzmu i sowietyzacji.
14. Akcja
„Burza”
miała
być
prowadzona
_____________ ( 11 ) od Armii Czerwonej.

przez

Armię

Krajową

16. ___________ ( 9 ) Miejsce walki (między Opatowem a Sandomierzem w województwie świętokrzyskim) z Wehrmachtem w dniu 30 lipca 1944 w ramach akcji
„Burza” prowadzonej przez oddziały AK. Do walki z wojskami 18. Dywizji Artylerii 4 Armii Pancernej Wehrmachtu, wspieraną przez oddziały żandarmerii
z Sandomierza, stanął batalion sandomierski 2. Pułku Piechoty Legionów pod
dowództwem kpt. Ignacego Zarobkiewicza ps. „Swojak”. Wcześniej, 27 lipca,
większość batalionu zebrała się w rejonie Pęczyny. Po drodze dołączyli kolejni
żołnierze i stan osobowy wzrósł do ok. 250 ludzi. W walce zginął „kwiat młodzieży sandomierskiej”, blisko 70 żołnierzy z AK i BCh, w tym bestialsko zamordowane 2 łączniczki i 2 sanitariuszki.
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Armia Krajowa realizowała szeroko zakrojoną akcję sabotażowo-dywersyjną obejmującą wszelkie działania skierowane przeciwko okupantom, które nie były bezpośrednio związane z przygotowaniami do powstania. Dla AK dywersja i sabotaż stanowiły element tzw. walki bieżącej. Prowadzone były też akcje mające na celu likwidację konfidentów i zdrajców, zgodnie z wyrokami wydanymi przez sądy podziemne.
Poziomo
6. Akcja _______ ( 5 ) – jedna z większych operacji bojowych Kedywu Armii Krajowej w czasie II wojny światowej poprzedzających wybuch Powstania Warszawskiego. W sierpniu 1943 roku dowództwo Armii Krajowej poleciło Kierownictwu Dywersji przygotowanie szeregu akcji zbrojnych wymierzonych w niemieckie posterunki graniczne pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a terytoriami polskim włączonymi do Rzeszy. Do lutego 1944 zniesiono trzynaście posterunków niemieckich przy niewielkich stratach własnych strony polskiej.
10. Tadeusz ____________ ( 10 ) ps. „Rączy”, dziś mieszkaniec Nowej Huty, już w
1939 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną AK. Za udział w słynnej akcji rozbicia więzienia w Lidzie (przeprowadzonej przez AK w styczniu
1944) został po wojnie odznaczony Krzyżem Wojennym Virtuti Militari. Walczył
do 1950 roku, sprzeciwiając się władzy komunistycznej. W trakcie wielomiesięcznego śledztwa (w latach 50.) pomimo tortur nikogo nie wydał. Skazany na
dożywocie (prokurator żądał kary śmierci), wyszedł z więzienia w 1956. Zastępca dowódcy akcji na więzienie w Lidzie (typował ludzi do akcji i dowodził atakiem na wartownię (bez wystrzału).
12. Rozbicie więzienia w ________ ( 6 ) W połowie 1943 roku Niemcy z pomocą
zdrajcy dokonali na terenie miasta Lidy i okolic licznych aresztowań członków
AK, m.in. komendanta obwodu oraz wielu oficerów. Posiadali oni obszerną
wiedzę na temat organizacji AK na tym terenie. Pod naciskiem Komendy Głównej AK postanowiono więc dokonać próby ich odbicia z więzienia w Lidzie. Do
tej akcji wyznaczono dziewięciu najbardziej doświadczonych żołnierzy. Akcja
odbicia była bardzo trudna, a wręcz karkołomna, ponieważ Lida, kresowe polskie miasto, stała się podczas wojny dla Niemców ważnym punktem strategicznym. Tu w starych carskich koszarach stacjonowały znaczne oddziały wojsk hitlerowskich. Poza tym Lida leżała na przecięciu dwóch istotnych szlaków komunikacyjnych. Operacją dowodził adiutant Komendanta Okręgu „Nów”, ppor.
cz.w. Zenon Batorowicz „Zdzisław”. Nocą z 17 na 18 stycznia 1944 roku grupa
szturmowa w sile drużyny złożona z ochotników wybranych ze składu II batalionu 77. Pułku Piechoty AK, dowodzona przez sierż. Alfreda Fryesa „Bza” i kpr.
„Rączego” – Tadeusza Bieńkowicza, po otwarciu bramy przez „Różę” –
Stanisława Królika – strażnika więziennego i jednocześnie członka AK błyskawicznie obezwładnilła strażników bez użycia broni. Uwolniono ponad 70 osób,
których bezpiecznie wyprowadzono z miasta. Przy okazji bagnetem zlikwidowali
szefa straży więziennej – Surokina – znanego kata i mordercę (Fryes po wojnie
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mieszkał w Gdańsku – pod koniec lat 70. XX w. wyjechał do RFN, gdzie zmarł.
Był pół-Polakiem, pół-Niemcem z Lidy – ojciec Niemiec, matka Polka, jednak
w czasie służby w Wehrmachcie polskie geny przeważyły i w czasie jednej
z przepustek zdezerterował, trafiając do oddziału „Krysi”, gdzie zasłynął jako
jeden z najlepszych żołnierzy). Wszystkich żołnierzy biorących udział w tej akcji
uhonorowano awansami o jeden stopień oraz Krzyżami Virituti Militari i Krzyżami Walecznych. Po wojnie władze komunistyczne skazały ich na długoletnie
więzienie. Do dziś żyje trzech wykonawców akcji rozbicia więzienia w Lidzie. Po
upadku PRL nie doczekali się jeszcze zasłużonego uznania ze strony władz
państwowych Rzeczypospolitej.
13. ________ ( 6 ) sądów podziemnych
były wykonywane przez specjalne jednostki Armii Krajowej jak Referat
„993/W”, a także inne organizacje
Ulotka z 1943 zapowiadająca kary
współpracujące z KWC. W ich skład
śmierci dla "zdrajców i szantażystów"
denuncjujących ukrywających się
nie mogli wchodzić harcerze i nieletnia
Żydów
młodzież. Do wykonania wyroku dowódcy wyznaczali dwie ekipy – przygotowującą wykonanie wyroku i wykonującą wyrok. Pierwsza ekipa rozpracowywała obiekt – ustalała tryb życia
zdrajcy i wybierała optymalny czas i
miejsce wykonania wyroku. Drugą ekipę stanowił zespół egzekucyjny, który
składał się z trzech osób – wykonawcy
oraz dwóch osób ubezpieczających.
Oprócz podziału na ekipę przygotowującą akcję i ekipę wykonującą, w samej ekipie wykonującej (często liczniejszą, niż trzyosobowa, bo bywały
też wieloosobowe ubezpieczenia, jak
w przypadku akcji „Za kotarą”) istniał
zazwyczaj tzw. drugi wykonawca – w
przewidywaniu zacięcia się broni
głownego wykonawcy. Jeśli pozwalały
na to okoliczności wykonawca wyroku
odczytywał skazanemu sentencję wyroku zaczynającą się od słów „W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej…”. W miarę możliwości starano się zabrać dokument
tożsamości skazanego – jako dowód zastrzelenia właściwej osoby. Pierwszym
wykonanym wyrokiem było zastrzelenie w marcu 1941 roku popularnego
przedwojennego aktora, konfidenta Gestapo Igo Syma. Początkowo AK planowała otrucie go, zmieniła jednak decyzję, uznając argument, że potrzebny jest
wyraźny sygnał dla społeczeństwa, że Polska Podziemna działa i karze zdrajców. Przykładem innych wyroków były wyroki śmierci wykonane 3 lub 4 marca
1943 na Romanie Leonie Święcickim za czynny udział w łapankach i pracę
w sądach niemieckich i Izydorze Ossowskim, szczególnie gorliwym urzędniku
niemieckiego urzędu pracy (Arbeitsamtu). O wykonaniu wyroku powiadomiono
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społeczeństwo przez radio i podziemną prasę, a także rozkolportowano w Warszawie 3 tys. czerwonych plakatów informacyjnych.
14. Akcja ___________ ( 9 ) – odwetowa akcja likwidacyjna funkcjonariuszy Ukraińskiej Policji Pomocniczej, przeprowadzona w połowie marca 1944 we Lwowie
przez Armię Krajową. Na ulice miasta 9 i 12 marca 1944 wyszły kilkuosobowe
patrole AK, w tym Kedywu. Zastrzelono 11 policjantów, tracąc 2 ludzi. Do zwłok
zastrzelonych przyczepiano kartki informujące, za co zostali zastrzeleni. Od tego momentu mordy dokonywane na młodych Polakach we Lwowie ustały. Kolejne patrole w następnych dniach nie stoczyły już żadnej potyczki.
16. Franciszek _______ ( 5 ) vel Franz Wittek, zwany również „Diabłem” lub
„Szpicbródką”, agent Gestapo nr 97, ps. „Kowalski”. Kierował dużą siatką agentów i konfidentów Gestapo w Kielcach. Był wyjątkowo znienawidzonym przedstawicielem okupantów. Odpowiadał za tropienie, wydawanie w ręce oprawców
i zabijanie polskich patriotów i członków podziemia. Na początku wojny zapisał
się krwawo w Górach Świętokrzyskich, od roku 1942 działał w Kielcach i miał
na swym sumieniu śmierć wielu bojowników i zwykłych mieszkańców. Odpowiedzialny był m.in. za spalenie przez Niemców żywcem 35 osób na Raszówce.
Ruch oporu zorganizował na niego osiem nieudanych zamachów. W 1942 roku
Henryk Pawelec strzelał do niego na rynku, jednak jego pistolet nie wypalił;
w lutym 1943 oddział pod dowództwem Stanisława Fąfary ostrzelał Wittka
przed gmachem seminarium, ale gestapowiec przeżył pomimo ranienia go 14
kulami. Postanowiono przystąpić do kolejnego zamachu, gdy 13 czerwca 1944
okazało się, że w ciągu czterech dni Wittek wyjedzie na stałe do Hiszpanii. Do
przeprowadzenia akcji pod kryptonimem „Perkun” 5 czerwca 1944 AK wyznaczyła jako dowódcę cichociemnego Kazimierza Smolaka ps. „Nurek" oraz kielczan: Zygmunta Firleya ps. „Kajtek”, Jana Karasia ps. „Karol” i partyzanta z oddziału KPN Pawła Stępnia ps. „Gryf”, stacjonującego w podkieleckich lasach, a
także Romana Kacperowicza ps. „Szarada", Janusza Likowskiego ps. „Milcz”
i Józefa Skonieckiego ps. „Bąk". Zamachu dokonano w centrum miasta, tuż
przed siedzibą Gestapo, w pobliżu miejsca zamieszkania agenta. Dostał serię
z pistoletu maszynowego z bliskiej odległości, a następnie dobito go kilkoma
strzałami w głowę. Akcja została okupiona dużymi stratami. W czasie wycofywania się zginął Roman Kacperowicz. Wieczorem, przy ówczesnej ul. Szydłowskiej, śmierć poniósł także dowódca Kazimierz Smolak – zmarł na skutek ran
postrzałowych odniesionych w akcji oraz w niedługim czasie żołnierze ochrony
– Władysław Malinowski ps. „Biały”, Jan Matejek ps. „Arest” i Józef Mojecki ps.
„Sikorka”. Ciężko ranny został Janusz Likowski, a lżej Jan Karaś i czwarty żołnierz ochrony – Kazimierz Dziewiór ps. „Skazaniec”. Niemcy nakazali pochować poległych na cmentarzu żydowskim. W odwecie za udany zamach Niemcy
aresztowali 200 osób, z których ok. 180 rozstrzelano. Można spotkać opinie, że
zamach przeprowadzony w Kielcach był wyczynem podobnym do zorganizowanego w Warszawie zamachu na Hansa Kutscherę.
21. Zamach na Hansa ________ ( 6 ) – Około 20 stycznia 1944 komendant Okręgu
Krakowskiego Armii Krajowej płk Józef Spychalski „Luty” polecił porucznikowi
Ryszardowi Nuszkiewiczowi „Powolnemu” przygotowanie planu wysadzenia
pociągu, którym będzie jechać do Lwowa generalny gubernator Hans ... . W
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pierwszej kolejności wytypowano miejsca na podłożenie ładunków wybuchowych, wybór padł na Puszczę Niepołomicką, a konkretnie na rejon między stacjami Podłęże i Grodkowice (obecnie Szarów). Do akcji przydzielono oddziały
„Błyskawica” i „Grom” – razem 25 żołnierzy. Do tego dochodził jeszcze kilkuosobowy zespół minerski. Na dowódcę całej operacji wyznaczono majora Stanisława Więckowskiego „Wąsacza” – oficera łącznikowego Sztabu Okręgu AK
przy Kedywie. Podłożony ładunek został odpalony o ułamek sekundy za późno
– eksplozja wyrwała około metra szyn z podkładów, tuż za ostatnią osią salonki, która zakołysała się na boki i wypadła z szyn, podobnie jak znajdujący się za
nią wagon ochrony. Akowcy starali się zwalić winę za zamach na sowiecką partyzantkę, rozrzucając znalezione wcześniej radzieckie ulotki, ale Niemcy nie dali się nabrać. W odwecie za próbę zamachu rozstrzelali 100 Polaków, masowych egzekucji dokonano w Podłężu i Dębicy, a ofiarami byli głównie więźniowie z więzienia na Montelupich.
22. Akcja _________ ( 7 ) – udany zamach na gestapowca (Ernst …), przeprowadzony 1 października 1943 w Warszawie przez żołnierzy harcerskiego oddziału
„Agat”. Gestapowiec był kierownikiem zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku,
tzw. Serbii. Znany był z sadyzmu i okrutnego traktowania więźniów. Weffels, we
współpracy z Sabiną Bykowską, konfidentką, prowadził także śledztwo w sprawie sposobu przekazywania grypsów. Po donosie Bykowskiej odkrył, że za
proceder ten odpowiadał polski personel szpitala więziennego.
23. ____________ ( 10 ) Miejsce (stacja kolejowa) przeprowadzonej w dniach 1920 maja 1943 akcji mającej na celu uwolnienie więźniów przewożonych transportem kolejowym z lubelskiego Zamku do KL Auschwitz. Jej przeprowadzenie
powierzono oddziałowi dyspozycyjnemu Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Motor 30”. Na dowódcę wyznaczono kpt. Mieczysława Kurkowskiego
„Mietka”. Efektem tych działań było uwolnienie 49 więźniów, których bezpiecznie ewakuowano. 4 gestapowców pilnujących więźniów zginęło.
25. Akcja _______ ( 5 ) (nazywana także „akcją na
100 milionów”) – jedna z najważniejszych akcji
zbrojnych polskiego podziemia w czasie okupacji. Została przeprowadzona 12 sierpnia 1943 w
samym centrum Warszawy, przy ulicy Senatorskiej, przez oddział dyspozycyjny Kedywu KG
AK – „Motor”, który uprowadził samochód bankowy z pieniędzmi o wartości 106 mln złotych.
Uchodzi za jedną z najlepiej przeprowadzonych
akcji podziemia w okupowanej Polsce.
Obok – Niemiecki plakat oferujący nagrodę w wysokości 5 mln
złotych za wskazanie sprawców napadu z paskiem dolepionym
przez AK z treścią „10 milionów złotych każdemu kto wskaże
następny taki transport”.
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27. Starcie pod ___________ ( 9 ) (Odwet za Szczuczyn) – walka przeprowadzona
przez kompanię ppor. Jana Wasiewicza „Lwa” z I batalionu 77. Pułku Piechoty
AK 16 maja 1944 z oddziałem niemiecko-ukraińskim. W wyniku starcia zginęło
37 żołnierzy niemieckich i ukraińskich oraz 8 polskich.
28. Akcja _______ ( 5 ) (akronim od Akcja Antykomunistyczna) – działania kontr-propagandowe
mające na celu przeciwdziałanie propagandzie
komunistycznej i sowieckiej, rozpowszechnianej
głównie przez Polską Partię Robotniczą (wspomaganą przez ZSRR). Akcję prowadził podwydział powołany w listopadzie 1943 przy Biurze
Informacji i Propagandy (BiP) Komendy Głównej
AK. Od momentu powstania do zaprzestania
działalności w lipcu 1944 wydziałem kierował
Tadeusz Żenczykowski. W ścisłym kierownictwie wydziału był słynny grafik, prof. Stanisław
Ostoja Chrostowski, medalista olimpijski w dziedzinie sztuki, zaraz po wojnie rektor ASP Warszawa, gdyż władze komunistyczne nie miały
pojęcia o charakterze jego okupacyjnej działalności. akcja była odpowiednikiem bardziej znanej antynazistowskiej akcji „N”.
29. Akcja ___________ ( 9 ) – udany zamach żołnierzy oddziału specjalnego Kedywu Komendy
Głównej AK „Pegaz” na Dowódcę SS i Policji na
dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa (Franz ...), przeprowadzony w Warszawie
1 lutego 1944. ... funkcję objął 25 września
1943. Wcześniej na terenie ZSRR dał się poznać jako funkcjonariusz twardy, bezwzględny,
stosujący brutalne metody.

30. __________ ( 8 ) Kryptonim wydzielonej organizacji dywersyjnej Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, utworzonej latem
1941 w związku z wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej. Strefa planowanych
działań organizacji obejmowała ogromne obszary ZSRR na wschód od przedwojennej granicy II Rzeczypospolitej, od Morza Bałtyckiego po Kijowszczyznę i
Podole. Celem powołania organizacji było prowadzenie akcji dywersyjnej na
szlakach aprowizacyjnych armii niemieckiej walczącej w ZSRR oraz organizowanie osłony dla planowanego na ziemiach polskich powszechnego powstania
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zbrojnego przed wycofującymi się z frontu wschodniego lub depczącą im po
piętach Armią Czerwoną. W tym drugim wariancie chodziło o danie czasu polskiej armii podziemnej na szybką mobilizację i przygotowanie obrony przed nowym okupantem, jednak po podpisaniu układu z bolszewikami Sikorski uznał,
że podobne antysowieckie zamierzenia są niedopuszczalne i wydał rozkaz
„udzielenia Sowietom pomocy wojskowo-dywersyjnej”. Do organizacji skierowano połowę wszystkich cichociemnych, którzy w 1942 roku skoczyli do kraju
zaopatrzeni
przez
Anglików
w sprzęt oraz materiały wybuchowe, tworząc trzon kadry dowódczej. Osoby te
przeszły specjalistyczne przeszkolenie dywersyjne na terenie Anglii. Byli to ludzie młodzi, wysportowani i rozważni. Rozkaz akcji na rzecz Sowietów wywołał
olbrzymi opór ze strony części oficerów i żołnierzy. Pierwszym komendantem
organizacji był ppłk Jan Henryk Włodarkiewicz ps. „Darwicz” („Damian”, „Jan”),
a od marca 1942 ppłk dypl. Adam Remigiusz Grocholski ps. „Brochwicz” („Doktor”, „Inżynier”, „Waligóra”). Siedzibą dowództwa była Warszawa, gdzie szkolono i przygotowywano żołnierzy. Ich liczbę szacuje się na blisko 500, a niektóre
źródła podają nawet 900. Pod koniec 1942 roku, w miarę nasilania się akcji dywersyjnych, „...” i działający od 1940 Związek Odwetu zostały podporządkowane Kierownictwu Dywersji.
31. Jan _______ ( 5 ), ps. „Alan” (ur. 6 kwietnia 1922 w Modlinie, zm. 22 maja 1943
w Warszawie). Był żołnierzem AK, w Obwodzie Wola Okręgu Warszawa. Chorował na gruźlicę płuc; poznawszy diagnozę, która wróżyła mu rychłą śmierć,
wystąpił wiosną 1943 do dowództwa o możliwość wzięcia udziału w akcji odwetowej za masowe rozstrzeliwania, bez względu na ryzyko. Dowództwo Kedywu
przychyliło się do jego prośby, wyznaczając mu jako zadanie samotny atak na
warszawską restaurację „Adria” (przy ul. Moniuszki 10), często odwiedzaną
przez gestapowców. Dnia 22 maja 1943 roku „Allan”, zdając sobie sprawę, że
szanse na przeżycie są minimalne, zastrzelił w „Adrii” trzech oficerów Gestapo
(według danych AK, w meldunku niemieckim jako ofiary wymieniono dwóch
urzędników cywilnych Gestapo i kaprala) oraz prawdopodobnie ranił dwóch innych. Sam również poniósł śmierć przy wycofywaniu się pod osłoną dwóch
współtowarzyszy. Jego ochotnicza akcja zyskała duży rozgłos. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. We wrześniu 1943 w ramach „małego
sabotażu” członkowie organizacji „Wawer” wywiesili na ulicy Rogowskiej w
Warszawie tabliczki z napisem „ulica Jana Krysta”. Został upamiętniony również
specjalną tablicą, odsłoniętą w „Adrii” w czasie Powstania Warszawskiego. Po II
wojnie światowej imię Krysta nadano jednej z ulic na warszawskiej Woli. Jan …
bywa mylony ze Zbigniewem …em, ps. „Wilimowski”, również żołnierzem dywersji, który poległ podczas udanego wykonania wyroku na komendancie obozu przejściowego, przy ul. Skaryszewskiej, Eugenie Bollongino.
32. ___________ ( 9 ) Kryptonim akcji przeprowadzonej przez Kedyw Podokręgu
AK Rzeszów Obwód Jasło AK w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943. Jej celem było
uwolnienie żołnierzy podziemia z jasielskiego więzienia okupacyjnego, przez
które przewinęło się 10-15 tys. więźniów. Przeciętnie przebywało tu ok. 300
więźniów. W wyniku akcji uwolniono 66 więźniów politycznych i umożliwiono
ucieczkę 67 więźniom pospolitym. W Żółkowie uciekinierzy podzielili się na
dwie grupy; jedna udała się w kierunku Gorlic, druga w okolice Bóbrki. Sprawą
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uwolnienia więźniów zainteresował się sam generalny gubernator Hans Frank,
czego efektem była zmiana na stanowiskach szefa Gestapo i naczelnika więzienia w Jaśle.
Pionowo
1. ___________ ( 9 ) – oddział sabotażowo-dywersyjny w strukturach Armii Krajowej, istniejący w latach 1942-1943, którego celem było dokonywanie zamachów na terenach Niemiec oraz na ziemiach polskich wcielonych Rzeszy. Oddział utworzono w ramach Organizacji Specjalnych Akcji („Osa”, „Kosa”) – wydzielonej jednostki do zadań specjalnych podległej bezpośrednio Komendantowi Głównemu AK. W czasie swojej półrocznej działalności oddział przeprowadził szereg udanych akcji bojowych, w tym zamachy bombowe w Berlinie i Wrocławiu. Wysadzono także pociąg z amunicją pod Rygą oraz transport paszy
i słomy na linii kolejowej Bydgoszcz-Gdańsk. Żołnierze „Zagra-Linu" przeprowadzili także atak na restaurację „Nur für Deutsche” w Rydze, w wyniku którego
zginęło 100 Niemców, przeważnie esesmanów i żandarmów. W skład oddziału
wchodziło 18 osób. Na czele oddziału stał porucznik Drzyzga, posługujący się
pseudonimem „Jarosław”, „Bogusław Jarosław”, jego zastępcą był pochodzący
z Bydgoszczy Józef Artur Lewandowski ps. „Jur”. Po aresztowaniach żołnierzy
„Osy”-„Kosy”, w skład której wchodził oddział, dowództwo AK podjęło jednak
decyzję o jego rozwiązaniu. Bernard Drzyzga został przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy Kedywu w Okręgu AK „Łódź”. Józef A. Lewandowski trafił natomiast do osobistej dyspozycji Komendanta Głównego AK.
2. Mychajło Mykołajowycz ___________ ( 9 ) (ur. 8 listopada 1891 we wsi Baranowo w guberni charkowskiej, zm. 31 marca 1944 w Warszawie) – szef warszawskiego oddziału Centralnego Ukraińskiego Komitetu Narodowego podczas
II wojny światowej. Opowiadał się za formowaniem ukraińskich oddziałów wojskowych w służbie niemieckiej. Był jednym z inicjatorów utworzenia Ukraińskiego Wojska Wyzwoleńczego. Od 1943 roku był przedstawicielem Zarządu Wojskowego 14. Dywizji Grenadierów SS „Galizien”. Denuncjował przed Niemcami
Polaków, jak też Ukraińców, którzy z nimi współpracowali (m.in. płk. Pawło
Szandruka). 31 marca 1944 w swoim biurze w Warszawie został zabity w budynku Komitetu Ukraińskiego przy ul. Kopernika 13 wraz z kilkoma działaczami
ukraińskimi przez żołnierzy oddziału „993/W” Armii Krajowej (ciekawe, że ów
budynek ocalał i stoi do dziś w niezmienionym kształcie).
3. Emil _____________ ( 11 ) ps. „Kornel”, „Rey”, „Sas” (ur. 8 kwietnia 1892, zm.
17 grudnia 1941 w Warszawie). Od schyłku 1939 roku działał w ZWZ we Lwowie. W kwietniu 1940 mianowany komendantem Obszaru Nr 3 we Lwowie, p.o.
dowódcy lwowskiego ZWZ (ZWZ-1). Dwa (lub więcej) razy był zatrzymywany
przez NKWD i trzymany w więzieniu, a następnie wypuszczany, co było standardową metodą kontaktu NKWD z agentem. Prawdopodobnie wtedy został
zwerbowany jako agent NKWD. Podejrzewany był o to, że wydał NKWD szeregu członków ZWZ, m.in. Komendanta ZWZ okupacji sowieckiej gen. Leopolda
Okulickiego. W roku 1941, po przeprowadzeniu dochodzenia, wyrokiem Wojskowego Sądu Specjalnego ZWZ skazany 26 września 1941 na karę śmierci.
Wyrok po zatwierdzeniu 25 października przez komendanta głównego ZWZ
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Stefana „Grota” Roweckiego wykonano w Warszawie 17 grudnia 1941. Można
spotkać się z opiniami, że sąd oparł się na fałszywych dowodach dostarczonych przez kpt. Edwarda Metzgera i por. Edwarda Golę, agentów NKWD, zdemaskowanych i skazanych na śmierć.
4. Roman _____________ ( 11 ) ps. „Roman”, „Zawada”, „Srebrny” (ur. 28 lutego
1915 w Samborze, zm. 3 września 1944 w Warszawie) – oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, w Powstaniu Warszawskim dowódca
plutonu, później zastępca dowódcy kompanii „Koszta" Armii Krajowej. W kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu 6. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej. Od końca roku 1939 w konspiracji (SZP-ZWZ-AK). Początkowo był dowódcą baterii 7.
Pułku Piechoty „Madagaskar", zaś od roku 1942 pełnił funkcję dowódcy grupy
likwidacyjnej Wydziału II w Komendzie Obszaru Warszawa AK. 7 marca 1941
roku, wykonał wyrok śmierci na Igo Symie, kolaborancie i byłym dyrektorze teatrów warszawskich. Do momentu wybuchu powstania zlikwidował kilkudziesięciu zdrajców. Zmarł 3 września 1944 w powstańczym szpitalu (ul. Sienkiewicza)
z ran odniesionych 29 sierpnia w gmachu PAST-y (ul. Zielna 37/39). Pochowany w rejonie ul. Jasnej, po wojnie przeniesiony na Cmentarz Powązkowski.
5. Józef ___________ ( 9 ) vel Dalder, znany również jako „Damięcki”, „Staniszewski” albo „Aston” – najgłośniejszy i najgroźniejszy żydowski agent Gestapo
w Warszawie. Jego celem, wyznaczonym przez gestapowców, była Komenda
Główna Armii Krajowej, być może miał za zadanie dotrzeć do samego Komendanta AK. Był oficerem KG AK, od grudnia 1942 zastępcą por. Wojciecha Liliernsterna ps. „Wiktor” – kierownika w Wydziale Łączności Oddziału V KG
ZWZ-AK, który także brał udział w akcjach wyrokowych, czyli likwidacji zdrajców, przeprowadzanych przez grupę „Aleksandra” (ppor. łączności Aleksander
Dakowski) z Dowództwa Łączności KG AK oraz własną, samorzutnie stworzoną, grupę bojowo-likwidacyjną. Oficjalnie „Aston” był właścicielem baru „Za kotarą” przy ulicy Mazowieckiej. W dniu 19 sierpnia 1943, podczas jednej z akcji
wyrokowych, por. „Wiktor” został schwytany przez gestapowców. Wydał, zdradził, czy też wystawił go „Aston”, na którego Wojskowy Sąd Specjalny wydał
wyrok śmierci. 8 października 1943 roku w godzinach wieczornych próg baru
„Za kotarą” przekroczyła czwórka członków oddziału bojowego AK. Ich zadaniem było stwierdzenie, czy cel zamachu znajduje się na miejscu, obserwowanie gości oraz wezwanie grupy uderzeniowej. Grupa ta składała się z 5 żołnierzy, każdy uzbrojony w dwa pistolety, dodatkowo jeden z nich posiadał pistolet
maszynowy sten. Grupa miała za zadanie wejść do baru, obezwładnić ewentualnych wrogów, a po rewizji wszystkich znajdujących się w środku wypełnić
rozkaz likwidacji „Astona”. Ich poczynania miał z kolei osłaniać zespół składający się z 14 rozmieszczonych na zewnątrz osób (w tym dwóch granatowych policjantów współpracujących z Polakami) uzbrojonych w pistolety, granaty i jeden
pistolet maszynowy sten. W wyniku przeprowadzonej akcji zginęło 11 osób. Zlikwidowano „Astona” i jego szwagra Eugeniusza, a także trzech przebywających w środku Niemców, groźnego agenta Gestapo – Józefa Konarzewskiego
„Turonia” oraz dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn. Życie straciło niestety
także trzech niewinnych ludzi, w tym aktorka Maria Malanowicz-Stępowska
(żona aktora, ale nie Jeremy znanego po wojnie) i Tadeusz Zjawiński. Akcja likwidacji groźnego agenta, a także zabicie kilku Niemców i konfidentów, którzy
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tego wieczoru przebywali w barze „Za kotarą”, zostało ocenione przez Komendę Główną Armii Krajowej bardzo wysoko. Dwóm uczestnikom akcji przyznano
Order Virtuti Militari V klasy (do dzisiaj żyje Danuta Hibner ps. „Nina”), a 10 żołnierzom – Krzyże Walecznych. Likwidacja „Astona” była najgłośniejszą akcją
zbrojną w okupowanej Warszawie i największą potyczką, jaką podziemie stoczyło z Niemcami na ulicach Warszawy – akcja była przeprowadzona przez oddział „993/W” por. Stefana Matuszczyka ps. „Porawa”. Istotny był również czynnik psychologiczny – AK wysłała wszystkim zdrajcom i donosicielom jednoznaczny sygnał, że Niemcy nie są w stanie ochronić swych informatorów i że
AK karze za zdradę śmiercią – wyrokiem, od którego nie ma odwołania.
7. Józef _______ ( 5 ), ps. „Justyn”, „Lech”, „Kmicic”, „Dzik” (ur. 16 maja 1916 w
powiecie słuckim, zm. 8 grudnia 2004 w Los Angeles). W czasie kampanii
wrześniowej walczył jako wachmistrz podchorąży w 25. Pułku Ułanów.
W styczniu 1940 wstąpił do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora
„Hubala” i pozostał w nim aż do momentu jego rozwiązania. Od jesieni 1941
wspólnie z Eugenią Ruban, łączniczką z oddziału Hubala, pracował w wywiadzie dalekiego zasięgu ZWZ w Mińsku (pod okupacją niemiecką). Został aresztowany w kwietniu 1942, przy okazji śledztwa dotyczącego „Wachlarza”. Ponieważ nie miał bezpośrednich kontaktów z siatką „Wachlarza”, po trzymiesięcznym śledztwie Gestapo przekazało go Saugumie – litewskiej policji bezpieczeństwa w służbie Niemiec. Uwolniony za łapówkę. Otrzymał przydział do
Okręgu Nowogródek AK jako dowódca Zgrupowania Nadniemeńskiego.
W styczniu 1944 wybuchł konflikt między nim a komendą okręgu, powodem było porozumienie, jakie zawarł z Niemcami – był to pakt o wzajemnej nieagresji
w zamian za dostarczanie broni, której zgrupowanie używać miało przeciw partyzantce sowieckiej. W marcu 1944 został skazany przez powołany sąd na karę
śmierci z klauzulą zawieszenia wykonania wyroku do końca wojny i prawem do
rehabilitacji na polu walki na innym terenie. Po procesie zmienił pseudonim na
„Kmicic” i przeniósł się do Warszawy; tam otrzymał zadanie zbadania stopnia
przygotowania do powstania dzielnic Mokotów i Wola. Wydał opinię negatywną,
zwracając uwagę przede wszystkim na znikomy stopień uzbrojenia. Trzy dni
przed wybuchem powstania został oddelegowany do Krakowa, żeby objąć stanowisko szefa II oddziału sztabu. Na terenie Inspektoratu Bochnia, pod pseudonimem „Dzik”, dowodził oddziałem partyzanckim, który, między innymi, brał
udział w bitwie w masywie górskim Kotonia 29 listopada 1944 roku (bitwa pod
Zawadką). Działał także na Słowacji. Już po wkroczeniu Armii Czerwonej uwolnił z rąk bezpieki cichociemnego „Tadeusza” (NN), udając funkcjonariusza UB.
Przedostał się na zachód i zgłosił do 2. Korpusu. Po wojnie zamieszkał najpierw w Argentynie, potem w Stanach Zjednoczonych.
8. Nowy _________ ( 7 ) – miejscowość, w której podczas okupacji znajdowało
się niemieckie więzienie. W nocy z 26 na 27 lipca 1944 oddział dywersyjny I batalionu 12. Pułku Piechoty Armii Krajowej z Placówki „Łosoś” w Lipnicy Murowanej zdobył to więzienie i uwolnił 128 więźniów w przeddzień ich odtransportowania do obozu w Auschwitz. Oddział AK składał z 36 żołnierzy, w tym 17
nowo promowanych podchorążych, uzbrojenie stanowiły 2 ręczne karabiny maszynowe, 2 pistolety maszynowe MP, 4 steny, 1 pepesza, 22 karabiny Mauser,
17 pistoletów i 2 do 5 granatów na każdego członka oddziału. Akcją kierował
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osobiście Józef Wieciech ps. „Tomarow” – dowódca batalionu. Z więzienia
zwolnionych zostało 128 więźniów. Zdobyto 3 karabiny maszynowe, 5 automatów MP, około 50 karabinów, 12 pistoletów, około 200 granatów ręcznych, kilka
tysięcy sztuk amunicji, kompasy, lornetki, plecaki, mundury itp.
9. Akcja _________ ( 7 ) – akcja bojowo-represyjna Oddziału Specjalnego „Osjan”
oraz batalionu „Zośka” i kompanii wydzielonej „Agat”, przeprowadzona 26
września 1943 w podwarszawskiej (wówczas) miejscowości ... i Kępie Latoszkowej. Akcja była wymierzona w niemieckich osadników mieszkających w Kępie Latoszkowej, którzy współpracowali z niemieckim okupantem, szpiegowali i
donosili na Polaków, a także przyczynili się do aresztowania żołnierzy AK z
pułku „Garłuch” i zamordowania żołnierzy „Baszty” wiosną 1943.
11. Akcja na _________ ( 7 ) (niewielkie miasto powiatowe w województwie świętokrzyskim). Akcję przeprowadzili w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1943 żołnierze II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury pod dowództwem
cichociemnego, podporucznika Waldemara Szwieca ps. „Robot”. Oddział został
podzielony na kilka grup, uderzających jednocześnie. Miał to sprawić wrażenie,
że w akcji bierze udział nie kilkudziesięciu, ale kilkuset partyzantów. W działaniach brały udział trzy plutony, z których każdy miał jasno określony cel. Zdobyto magazyny spółdzielni Społem i załadowano na zdobyczną ciężarówkę
odzież, tekstylia i artykuły spożywcze. Trzyosobowa grupa likwidacyjna pod
dowództwem Stanisława Janiszewskiego ps. „Dewajtis” zlikwidowała pięciu
konfidentów, skazanych na śmierć przez Sąd Specjalny. Nikt z atakujących nie
zginął. Niemcy stracili sześciu żandarmów, a wrażenie jakie wywołała akcja było wręcz piorunujące. Najlepiej dowodził tego meldunek wysłany do Dowództwa
Okręgu Wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie napisano, że: 31.8
w nocy kilkuset bandytów dokonało napadu na m. Końskie.
15. Bahnschutz Karl _________ ( 7 ) ps. „Panienka”, działał na Dworcu Zachodnim.
Bahnschutz przebierał się za kobietę – dlatego mówiono na niego „Panienka” –
i chodził tam gdzie dzieci i kobiety zrzucały węgiel z wagonów i rozstrzeliwał ich
z pistoletu maszynowego, w sumie zastrzelił ok. 130 osób. Dwóch akowców –
Janek Barszczewski „Janek” i Krzysztof Sobieszczański „Kolumb” – przebrało
się za Niemców, którzy prowadzili złodzieja na wachę (Antka Wojciechowskiego
„Antka”). Likwidację przeprowadzili Stanisław Likiernik oraz Stanisław Sosabowski „Stasink” , którzy zakradli się od tyłu do budynku, w którym urzędował
„Panienka”, po zrobieniu dziury w płocie i przecięciu drutów kolczastych.
Bahnschutza zastrzelił Stanisław Likiernik.
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17. Zamach na ________ ( 6 ) przy
al. Szucha – akcja Armii Krajowej, przeprowadzona 19 maja
1942, skierowana przeciwko środowiskom
kolaborującym
z Niemcami. Obiekt był lokalem
przeznaczonym dla Polaków, ale
prowadzonym przez Niemców od
października 1940. Korzystanie
z tego lokalu uważane było za
objaw braku moralności obywatelskiej. Wykonawcami zamachu byli członkowie Wydziału Sabotażu PS –
Tadeusz Koral („Krzysztof”) oraz Halina Karin-Dębnicka. Dostali się oni legalnie
na teren lokalu, usiedli przy stoliku i zamówili kolację. W tym czasie umieścili
bombę (ukrytą w damskiej torebce) za kotarą i opuścili lokal. Bomba wybuchła,
raniąc kilku klientów.
18. *Akcja
pod
___________ ( 9 ) – akcja
zbrojna Grup Szturmowych
Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II” przeprowadzona 26 marca 1943
w Warszawie u zbiegu ulic
Bielańskiej, Długiej i Nalewek. W jej wyniku uwolniono harcmistrza Jana
Bytnara „Rudego” oraz 20
innych więźniów przewożonych
po
przesłuchaniu
z siedziby Gestapo w al. Szucha 25 do więzienia Pawiak. Operacją dowodził
Stanisław Broniewski „Orsza”. Była to pierwsza tak poważna uliczna akcja
zbrojna przeprowadzona przez oddział AK w okupowanej stolicy Polski.
19. Akcja _____________ ( 11 ) – udany zamach na gestapowca (August …),
przeprowadzony w Warszawie 24 września 1943 przez żołnierzy harcerskiego
oddziału „Agat”. Gestapowiec był pracownikiem referatu IV A 3c warszawskiego
oddziału Gestapo oraz pełnił funkcję zastępcy komendanta Gęsiówki, gdzie
słynął z okrucieństwa oraz sadyzmu wobec więźniów. Był odpowiedzialny za
śmierć wielu osób umieszczonych w obozie. W 1943 za dokonane zbrodnie został skazany przez polski sąd podziemny na karę śmierci.
20. Akcja … – akcja przeprowadzona 3 maja 1942 roku przez żoliborskie koło PET.
Inicjatorami akcji byli Jerzy Eugeniusz Zborowski ps. „Jeremi” – dowódca batalionu „Parasol” podczas Powstania Warszawskiego, oraz Bronisław Pietraszewicz ps. „Lot”, „Ryś”, póżniejszy dowódca 1. plutonu oddziału „Pegaz”, dowódca i główny wykonawca wyroku na Franzu Kutscherze 1 lutego 1944 roku.
W akcji zostały wykorzystane zainstalowane przez Niemców megafony, przez
26

3. AKCJE SABOTAŻOWO–DYWRSYJNE I WYROKOWO–LIKWIDACYJNE

które codziennie nadawano propagandowe komunikaty wojenne i zarządzenia
władz okupacyjnych. Przez odpowiednie przełączenia i zorganizowanie „studia”
w mieszkaniu Jerzego Merle przy ul. Krasińskiego 6 nadano na pl. Wilsona
krótkie przemówienie do Polaków, polskie marsze wojskowe i Rotę, co wzbudziło radość gromadzących się ludzi, poruszenie wśród Niemców oraz oddźwięk w całej Warszawie. (10)
24. Akcja _________ ( 7 ) – pierwsza akcja Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu
transportowi kolejowemu przeprowadzona w nocy z 7 na 8 października 1942.
W wyniku akcji od północy 8 października do godziny 11.30 zablokowany był
warszawski węzeł kolejowy, a ruch na poszczególnych trasach przywrócono
dopiero pomiędzy 7.00 a 11.30. Wykolejono 2 parowozy, 2 wagony towarowe
i 1 osobowy. Patrole biorące udział w akcji nie poniosły żadnych strat. 15 października 1942, w odwecie za przeprowadzoną akcję, Niemcy rozstrzelali na
Wydmach Łuże 39 więźniów Pawiaka. O świcie następnego dnia w pięciu
punktach na peryferiach Warszawy publicznie powieszono kolejnych 50 więźniów.
25. Akcja „________ ( 6 )” – kryptonim akcji polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej polegającej na eliminacji funkcjonariuszy niemieckiego aparatu
terroru w okupowanej Polsce w odwecie za zbrodnie na ludności cywilnej oraz
na członkach podziemia. Nazwa akcji nawiązywała do nazistowskiego symbolu
Totenkopf – czaszek umieszczonych na uniformach SS. Decyzję o rozpoczęciu
serii zamachów podjął pod koniec 1943 najprawdopodobniej ówczesny dowódca Armii Krajowej, gen. Tadeusz Bór-Komorowski. Lista, zawierająca ok. 100
nazwisk nazistów, którzy zostali skazani przez sądy państwa podziemnego na
śmierć, powstała 20 lutego 1944. Wywiad AK umieścił na niej nazwiska członków policji niemieckiej, Gestapo, elitarnej formacji SS, administracji okupacyjnej, nadzorców polskich pracowników, personelu więzień hitlerowskich, organizatorów łapanek kierujących Polaków na przymusowe roboty do Niemiec, pracowników Urzędu Pracy, a także funkcjonariuszy innych służb okupacyjnych,
wyróżniających się fanatyzmem i okrucieństwem. Pierwsze wyroki zaczęto wykonywać jeszcze w 1943. Każda z umieszczonych na liście osób musiała zostać osądzona przez podziemny sąd, który orzekał dla niej karę śmierci bądź ją
uniewinniał. Kara orzekana była za przestępstwa i zbrodnie osobiście popełnione przez oskarżonych, ewentualnie za decyzje, które się do zbrodni tych przyczyniły. Wyroki te, w odróżnieniu od masowych egzekucji wykonywanych na
Polakach przez okupantów, nie były orzekane na zasadzie odpowiedzialności
zbiorowej. Do wykonania wyroków przeznaczone były wydzielone jednostki Kedywu do zadań specjalnych jak np. oddziały bojowe Referatu „993/W” oraz grupy szturmowe AK. Wykonywali je żołnierze „Agatu” oraz bataliony szturmowe
jak „Zośka”, „Parasol” czy „Miotła”. Każda akcja była opatrzona osobnym kryptonimem. W sumie w latach 1943-1944 w ramach akcji wykonano kilkadziesiąt
wyroków na osobach skazanych przez sądy podziemne, z których najbardziej
znane były: akcja Kutschera, akcja Polowanie, akcja Stamm, akcja Bürkl, akcja
Weffels, akcja Koppe i akcja Kretschmann.
26. Bitwa pod Murowaną ___________ ( 9 ) – największa bitwa pomiędzy wojskami AK a Lietuvos Vietine Rinktine (Litewski Korpus Lokalny) sprzymierzonym
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z Niemcami. Bitwa miała miejsce w dniach 13-14 maja 1944 roku na terenach
okupowanych ziem polskich, w pobliżu wsi Murowana ... (obecnie na terenie
Białorusi). Bitwa zakończyła się zwycięstwem sił polskich.
29. Akcja _______ ( 5 ) – nieudana akcja Armii Krajowej, przeprowadzona 11 lipca
1944 w Krakowie przez oddział KG Armii Krajowej przeciwko SSObergruppenführerowi, Wyższemu Dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie i jednocześnie sekretarzowi stanu w Generalnym Gubernatorstwie
i zastępcy Hansa Franka (Wilhelm ... ). Został on skazany na śmierć wyrokiem
Kierownictwa Polski Podziemnej za bezwzględne represje i masowe zbrodnie
na Polakach i Żydach. Zamach, mimo iż został starannie przygotowany, nie
udał się, gdyż ostrzelany samochód zdołał uciec z miejsca zdarzenia. SSObergruppenführer został tylko ranny, zginęło natomiast kilku towarzyszących
mu Niemców.
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6. ARMIA KRAJOWA W SAMOOBRONIE NA KRESACH
WSCHODNICH
Polska samoobrona na Wołyniu miała na celu zapewnić obronę przed masowymi
mordami Polaków przez ukraińskich nacjonalistów, była realizowana przez zgrupowania polskiej ludności cywilnej i oddziały Armii Krajowej (ataki wyprzedzające,
szkolenia, przychodzenie z odsieczą). Początki polskiej samoobrony na tym terenie
datują się na przełom lat 1942/1943. Na Wołyniu powstało ponad 100 ośrodków
samoobrony. Podobne zgrupowania powstały w byłych województwach II RP:
lwowskim, stanisławowskim (Podkarpacie) i tarnopolskim (zachodnia część geograficznej krainy Podola). Do czasu wejścia Armii Czerwonej przetrwało tylko 10
ośrodków samoobrony.
Poziomo
1. ___________ ( 9 ) Powstańcza Armia (UPA) – formacja zbrojna stworzona
przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pod koniec
1942 roku, kierowana przez OUN-B. Działała głównie na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na terenie na zachód od Linii Curzona. UPA jest współodpowiedzialna wraz z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej. Kulminacja
mordów przypadła na 11 lipca 1943, niedługo po wydaniu przez Dmytra Klaczkiwskiego tajnej dyrektywy dowództwa UPA – „Piwnicz” w sprawie przeprowadzenia wielkiej akcji likwidacji polskiej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat.
W mordach dokonywanych z dużym okrucieństwem uczestniczyła również
ukraińska ludność cywilna. W lipcu 1943 celem napadów stało się co najmniej
530 polskich wsi i osad. Wymordowano wówczas 17 tys. Polaków. Kolejne nasilenia ataków przypadły na sierpień i Boże Narodzenie 1943. Polska ludność
przetrwała jedynie w dużych miastach i w ośrodkach samoobrony.
4. ___________ ( 9 ) – placówka samoobrony w tej miejscowości, dowodca plut.
rezerwy Jan Borowski. Na polach przedzielających dwie części kolonii wykopano ziemne umocnienia zwane „bunkrami”, w których w razie ataku miała chronić się ludność. Podobne placówki powstały w innych miejscowościach ośrodka
– Perespie, Parośli i Wydymerze. Wieczorem 30 lipca 1943 oddziały UPA podległe Iwanowi Łytwyńczukowi „Dubowemu” przeprowadziły skoncentrowany
atak na polskie miejscowości. Oddziały polskiej samoobrony stawiły opór. Jedną z pierwszych zaatakowanych miejscowości była Perespa. Napastnicy uzbrojeni w widły, piki, siekiery i niekiedy w broń palną, podpalali budynki i zamordowali około 15-20 Polaków, którzy nie schronili się w bunkrach. Samoobrona ze
środka wsi ostrzeliwała napastników. Szacuje się, że w atakach w dniu 30 lipca
1943 oddziały UPA zabiły łącznie około 100 osób. Dzięki działaniom ośrodka
samoobrony udało się ocalić większość polskiej ludności cywilnej skupionej w
ośrodku. Jednak w wyniku podpaleń oraz grabieży Polacy zostali pozbawieni
domostw i środków utrzymania. Zmusiło to samoobrony wraz z ludnością do
wycofania się ku stacjom kolejowym na linii Kowel-Sarny, skąd Niemcy natychmiast wywieźli ich na roboty przymusowe.
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8. ___________ ( 9 ) (powiat Buchacz, województwo Tarnopolskie) – po zabiciu
ks. Kraśnickiego przez nacjonalistów ukraińskich (7 grudnia 1943) odbyło się
zebranie mieszkańców, którzy powołali samoobronę z oficerem rezerwy Wojciechem Zielińskim na czele. Na każdej ulicy wyznaczono jeden budynek na
tzw. wartownię. Wartownicy cały czas patrolowali teren. Dysponowali tylko bronią białą (kosy, szable, bagnety, siekiery itp.), ewentualnie ukrytą bronią palną.
Połowa domowników w każdym domu miała czuwać a połowa odpoczywać,
śpiąc w ubraniach. Ustalono sygnały alarmowe w postaci bicia w kotły i szyny
kolejowe. Dzięki tym środkom ostrożności podczas okupacji niemieckiej banderowcy nie napadli na wieś.
9. _________ ( 7 ) – wieś, w której w 1943 roku powstał silny ośrodek samoobrony, dzięki bliskiej współpracy z oddziałem por. Kazimierza Filipowicza ps. „Korda” z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, mieszkańcy Rymacz oraz sąsiedniej wsi
Jagodzin, uniknęli zagłady z rąk ukraińskich nacjonalistów. Na terenie cmentarza parafialnego na wschód od stacji kolejowej Jagodzin znajduje się odrestaurowany w 1994 roku cmentarz żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, na
którym spoczywa około 150 osób poległych w kwietniu 1944 roku.
14. Michał _________ ( 7 ) , ps. „Kawa”, „Wieśniak”, „Sokół”, „Osiecki” (ur.
5 października 1915 w Izdebkach, zm. 20 września 1983 w Lublinie) – żołnierz
Września 1939, oficer Armii Krajowej i cichociemny. Dowódca oddziału liczącego około 120 partyzantów. Przerzucony w nocy z 1 na 2 września 1942 do okupowanej Polski. W dniu 18 stycznia 1943 brał udział w brawurowej akcji uwolnienia grupy dywersyjnej Wachlarza z więzienia w Pińsku. Od lata 1943 już pod
pseudonimem „Sokół” walczył w obronie polskiej ludności Wołynia przed UPA.
10 listopada 1943 został ranny i był leczony konspiracyjnie w Kowlu. Od lutego
1944 był dowódcą I batalionu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, z którą przeszedł jej cały szlak bojowy do rozbrojenia w Skrobowie na Lubelszczyźnie 25
lipca 1944. Po rozbrojeniu ukrywał się pod nazwiskami Wojdanowski, Gawlikowski. Aresztowany 28 listopada 1944 w Lublinie. Skazany na 10 lat, więziony
na Zamku w Lublinie i we Wronkach. Uwolniony 19 września 1945 na mocy
amnestii. Inwigilowany przez UB do końca życia. Zmarł podczas pracy nad monografią 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, która ukazała się pośmiertnie w
1986.
15. Franciszek Konstanty _________ ( 7 ) , ps. „Gzyms”, „Jan Konstanty Kobudziński”, „Marek Korajski” (ur. 29 stycznia 1916 w Wyskoci – zm. 4 listopada 1980)
– oficer Armii Krajowej, cichociemny. Dowódca oddziału liczącego około 80 partyzantów. W nocy z 3 na 4 marca 1942 został zrzucony pod Wyszkowem,
otrzymał przydział do organizacji dywersyjnej „Wachlarz” i został skierowany na
2 odcinek (główny kierunek działania na osi Równe – Kijów). Spowodował wysadzenie dwóch transportów kolejowych pod Szepietówką i Berdyczowem.
Dnia 29 lipca przystąpił do formowania Oddziału Partyzanckiego „Gzyms” i rozpoczął działania partyzanckie w rejonie Szepietówka – Sławuta – Ostróg nad
Horyniem. Głównym celem tych działań była ochrona polskiej ludności przed
represjami ze strony UPA. Dnia 16 stycznia 1944 poprowadził oddział na zarządzoną koncentrację 27. Dywizji Piechoty AK, wykonując rajd z lasów krzemienieckich poprzez Beresteczko – Pańską Dolinę – Zamłynie – Kisielin –
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Twerdyń do Kupiczowa, dokąd przybył 16 lutego na czele 82 żołnierzy.
W dniu 6 sierpnia 1944 został aresztowany w Otwocku przez radzieckie organy
bezpieczeństwa, wywieziony i internowany. Przebywał w Związku Radzieckim,
kolejno w Charkowie, Riazaniu i Griazowcu, gdzie podjął nieudaną próbę
ucieczki. Wrócił do Polski w czerwcu 1948.
16. ____________ ( 10 ) Wieś położona w
powiecie rohatyńskim województwa
stanisławowskiego, której mieszkańcy
zostali zamordowani w nocy z 17 na
18 lutego 1944 przez sotnię UPA „Siromancy” pod dowództwem Dmytra
Karpenki „Jastruba”. We wsi istniała
samoobrona uzbrojona w broń białą,
pełniąca warty ostrzegające przed napadami. W nocy z 17 na 18 lutego
1944 wieś została otoczona i zaatakowana przez oddział UPA i lokalną
bojówkę OUN. W wyniku ostrzału pociskami zapalającymi we wsi wybuchły pożary; spłonęło 180 gospodarstw. Polaków zabijano bez względu na płeć i wiek
przy użyciu siekier i noży, do uciekających strzelano. Część zabitych zginęła w
płonących budynkach, część zamarzła, ukrywając się w bieliźnie na polach.
Ustalono 127 nazwisk ofiar. Ocenia się, że w wyniku napadu zginęło około 200
Polaków, 27 osób zostało rannych. Według raportu UPA zabito 330 ludzi, w tym
295 mężczyzn, 30 kobiet i 5 dzieci, strat własnych nie odnotowano. Dzień po
zbrodni do wsi przyjechali Niemcy i zabrali ocalałych mieszkańców do Rohatyna.
18. Huta _______ ( 5 ) (pow. Buczacz woj. Tarnopolskie). Przyczyną organizowania grup samoobrony w osiedlach położonych na prawym brzegu Słuczy (tzw.
Zasłuczu) na Wołyniu były nasilające się w lutym 1943 napady Ukraińców na
Polaków oraz niemieckie pacyfikacje z udziałem policji ukraińskiej. Grupy te zostały podporządkowane jednolitemu dowództwu z oficerem KOP por. Leonem
Osieckim na czele. Samoobrona liczyła w sumie ok 100 członków ochraniających szereg miejscowości. Pierwszy atak na ośrodek samoobrony UPA przeprowadziła na początku czerwca 1943. Udało się go odeprzeć przy wsparciu
oddziału partyzantki sowieckiej ze zgrupowania kpt. Szytowa. 7 lipca 1943
ośrodek stracił por. Osieckiego, porwanego i zamordowanego przez partyzantów sowieckich ze zgrupowania płk NKWD Dmitrija Miedwiediewa. 15 sierpnia
1943 do ośrodka przybył 200-osobowy oddział partyzancki AK por. Władysława
Kochańskiego „Bomby”, cichociemnego, który przyłączył się do samoobrony
i przebywał tam do grudnia 1943. W krótkim czasie oddział „Bomby” urósł liczebnie do ok. 500 ludzi i stoczył szereg potyczek z UPA. W pobliżu tej miejscowości była zlokalizowana miejscowość Huta Nowa. W pobliżu tej wioski
w 1943 roku rozegrała się bitwa niemieckich wojsk (piechota, czołgi, a nawet
lotnictwo) z banderowcami. Według niektórych mieszkańców było to mistrzowskie posunięcie kapelana AK ks. Antoniego Kanii ps. „Ketlin”, proboszcza parafii Huta Nowa, który napuścił Niemców na ukrywających się i organizujących
w lasach dużą bazę banderowców i bulbowców. Walki trwały 3 dni.
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22. ________ ( 6 ) – miejscowość w okolicy Krzemieńca, w której placówkę samoobrony zorganizowano w marcu 1943. Ponieważ zabudowania wsi były rozrzucone na dużym obszarze, stworzono dwa bastiony obronne – pierwszy w murowanej szkole na wzniesieniu, a drugi po zachodniej stronie wsi, w składającym się z kilku murowanych budynków gospodarstwie Niewińskich. Stanowiska
ogniowe mieściły się w schronach i bunkrach, które połączono rowami. Dowództwo samoobrony w szkole sprawowali członkowie konspiracji ZWZ-AK –
Franciszek Mytkowski ps. „Ułan” i Marcin Mysłowski ps. „Sołtys”. Obroną zachodniego odcinka dowodził Jan Niewiński ps. „Sokół”. W czerwcu 1943 AK
przysłała do wsi wachm. Henryka Butyńskiego ps. „Kobryń”, który objął dowództwo nad całością obrony. 5 sierpnia 1943 przed północą wieś została otoczona i zaatakowana przez siły UPA, mające wsparcie okolicznych Ukraińców.
Po około czteroipółgodzinnej walce atak został odparty. 20 lutego 1944 oddział
UPA próbował podstępem dostać się do wsi, podając się za oddział partyzantki
radzieckiej. Jednak dzięki postawie Jana Niewińskiego, który wbrew doradcom
nie wpuścił rzekomych partyzantów sowieckich do wsi, Rybcza ocalała. Upowcy
odmaszerowali w stronę Wiśniowca, gdzie dokonali zbrodni na bezbronnej polskiej ludności. 5 marca 1944 w okolicy pojawiły się wojska sowieckie, co oznaczało koniec stanu oblężenia. Część mężczyzn zaciągnęła się do polskiego
wojska (berlingowców). Jeszcze 9 kwietnia 1944 członkowie UPA porwali jadących do Katerburga Franciszka Mytkowskiego i Marcina Mysłowskiego, których
później zamordowali we wsi Willa.
23. __________ ( 8 ) (powiat Przemyślany, województwo Tarnopolskie) – miejscowym oddziałem AK dowodził rtm. „Głóg”. Już od początku 1943 roku dowództwo AK wyznaczyło warty, których zadaniem była obserwacja banderowców.
Wieś liczyła wówczas ok. 3 tys. mieszkańców, w tym około tysiąc uchodźców z
Wołynia. 2 lutego 1944 silna hanaczowska samoobrona z trudem odparła atak
UPA. Banderowcy spalili 70 gospodarstw, zabili 110 osób. Od 10 lutego oddziałem AK dowodził por. Jastrzębski „Strzała”. Po napadzie przystąpiono do budowy umocnień i tworzenia „trójkąta obronnego” (kościół-szkoła-klasztor). Rozciągnięto zasieki z drutu. Dzień i noc mężczyźni pełnili warty. 9 kwietnia UPA
ponownie zaatakowała wieś. Szturm został odparty kosztem 66 zabitych (wliczając ludność cywilną). Obroną dowodził już kpt. „Julian”. Mimo zwycięstwa
znaczna część wsi uległa spaleniu. Po tym napadzie przez cały kwiecień trwała
ewakuacja mieszkańców do innych miejscowości. Na początku maja 1944 we
wsi zostało ok. 60 obrońców oraz 110-140 cywilów, którzy nie mogli bądź nie
chcieli jej opuścić. Miejscowi akowcy nie ograniczali się do samoobrony, przeprowadzali również antyniemieckie akcje dywersyjne. 2 maja 1944 dwie kompanie SS, żandarmeria i Gestapo z 3 czołgami, działami i granatnikami przeprowadziły we wsi akcję pacyfikacyjną. Wobec takiej przewagi wroga akowcy
ograniczyli się do prób przebicia z okrążenia lub ukrycia w zamaskowanych
bunkrach. Zginęło 16 polskich żołnierzy i ok. 30 cywilów, wieś została całkowicie zniszczona.
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24. Władysław ____________ ( 10 ), ps. „Jastrząb” (ur. 1910 w Jeżewie koło
Sierpca, zm. 31 sierpnia 1995) – oficer rezerwy Wojska Polskiego, por. Armii
Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego na Wołyniu, z zawodu nauczyciel.
Jedną z pierwszych akcji bojowych oddziału por. „Jastrzębia” był uprzedzający
atak na dwie sotnie UPA przygotowujące się do zaatakowania Zasmyk. 31
sierpnia 1943 rano, korzystając z zaskoczenia, rozproszono przeciwnika kwaterującego w miejscowości Gruszówka, zadając mu straty rzędu kilkunastu zabitych. Oddział „Jastrzębia” stracił 3 ludzi – 1 zabitego i 2 rannych. W następnych
miesiącach oddział dokonywał ewakuacji Polaków do bazy w Zasmykach i brał
udział w walkach z UPA w obronie ludności polskiej. Na początku października
1943 urządził demonstracyjny przemarsz przez tereny opanowane przez nacjonalistów ukraińskich. 5 października 1943, wspólnie z oddziałem AK Kazimierza Filipowicza „Korda”, dokonał odwetowego ataku na ukraińskie wsie Połapy i Sokół, których mieszkańcy uczestniczyli w rzeziach polskich miejscowości
w powiecie lubomelskim. W listopadzie 1943 bronił czeskiego Kupiczowa zaatakowanego przez UPA.
25. Oddział samoobrony _________ ( 7 ) Ziemi Wileńskiej AK – sformowany został
na przełomie listopada i grudnia 1944 na podstawie rozkazu komendanta
Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Juliana Kulikowskiego (ps. „Ryngraf”) z byłych
żołnierzy Oddziału Rozpoznawczego Komendy Okręgu oraz III i IV batalionu
77. Pułku Piechoty AK. Pod dowództwem rtm. Władysława Kitowskiego (ps.
„Orlicz”) działał w rejonie na południowy-wschód od Wilna. Patrolowano teren,
starano się chronić polski stan posiadania, karano chłostą przedstawicieli administracji sowieckiej szczególnie dających się we znaki polskiej ludności i konfidentów. Utworzono nową siatkę konspiracyjną, która zastąpiła wykorzystywaną podczas okupacji niemieckiej. Oddział był intensywnie tropiony przez
NKWD. Wobec kurczących się możliwości kontynuowania walki na wileńszczyźnie 24 stycznia 1945 zapadła decyzja marszu „do Polski”. 2 lutego we wsi
Rowiny pod Koreliczami oddział został otoczony przez silne formacje NKWD. W
walce poległo lub zostało dobitych na polu walki 52 żołnierzy, do niewoli dostało
się 25 (w tym 4 sanitariuszki). Otrzymali oni wyroki po 10-20 lat łagru; po 1956
roku połowa wróciła do Polski. Reszta oddziału różnymi drogami przedarła się
na białostocczyznę. Część żołnierzy w latach następnych uczestniczyła w walkach z władzą komunistyczną w Białostockiem.
26. _______ ( 5 ) (powiat Złoczów, województwo Tarnopolskie) – pod dowództwem
żołnierza AK Marcina Barabasza ps. „Soplica” działała tam silna samoobrona,
do której ściągali uchodźcy z innych wsi. Łącznie z mieszkańcami wsi mogło ich
być do 5 tys. Teren wsi podzielono na 136 odcinków obronnych. Wykopano
sieć rowów strzeleckich i obronnych, dla ludności pobudowano schrony. UPA
napadała na miejscowość trzykrotnie. Największy napad został odparty w nocy
z 9 na 10 kwietnia 1944, zginęło 19 obrońców wsi i kilkudziesięciu upowców.
Wieś udzielała pomocy partyzantom sowieckim. Nie mogąc sobie poradzić z
wsią, nacjonaliści ukraińscy sprowadzili na nią pacyfikację SS „Galizien”, w której spalono połowę gospodarstw i rozstrzelano 26 osób. Niemcy aresztowali ok.
200 mężczyzn, których przez 3 dni trzymano w miasteczku Pomorzany – po
zwolnieniu z aresztu manifestacyjnie wrócili do wsi.
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27. ________ ( 6 ) Dolina w powiecie dubieńskim – miejsce powstania pierwszego
większego ośrodka polskiej samoobrony, dowodzonego przez Apolinarego Oliwę. Współdziała z samoobroną w Przebrażu. Dotrwała do chwili wejścia Armii
Czerwonej.
28. __________ ( 8 ) samoobrony – pojedyncze polskie osiedle (wieś bądź kolonia)
strzeżone przez grupę samoobrony. Grupy te współpracowały niekiedy
z oddziałami partyzanckimi. Powstawały we wsiach z dużą przewagą polskiej
ludności, rzadziej tam, gdzie Polacy byli mniejszością. Ludność polska w takich
wsiach była najczęściej bezbronna.
Pionowo
2. ________ ( 6 ) Podstawowa jednostka bojową UPA, która dzieliła się na trzy
czoty (plutony), te zaś na trzy roje (drużyny). W roju występowały zazwyczaj
dwa łanki (sekcje). Łanka liczyła od 4 do 6 żołnierzy. Rój liczył 8-12 osób.
Uzbrojenie roju składało się z ręcznego karabinu maszynowego, 2-3 pistoletów
maszynowych, pozostali uzbrojeni byli w karabiny.
3. Huta ___________ ( 9 ) i Wyrki – ośrodek samoobrony, w którym na początku lipca 1943
znajdowało się w sumie ok. 5 tys. osób. 16 lipca
1943 siły UPA wspierane przez chłopów ukraińskich z SKW przypuściły zmasowany atak na
ośrodek samoobrony wieczorem 16 lipca 1943.
Szacuje się, że w wyniku pierwszego uderzenia
UPA zginęło około 300 osób. Rankiem 17 lipca
1943 UPA przypuściła atak na Hutę. Falowe natarcia upowców i uzbrojonego chłopstwa w liczbie kilku tysięcy z trudem odpierano. Podjęto
decyzję o ewakuacji i przebijaniu się przez pierścień oblężenia na odcinku północnym w kierunku linii kolejowej Kowel-Sarny oraz bazy samoobrony w Antonówce. Przez noc uformowano
kolumnę wozów i załadowano na nie kobiety,
dzieci, chorych i rannych oraz część dobytku.
Część taboru pod wpływem paniki ruszyła w
stronę Wyrki, gdzie została zaatakowana przez UPA i zawróciła. Zginęło około
100 osób. Nad ranem 18 lipca 1943 wszystkie siły samoobrony zaatakowały na
odcinku północnym, odrzucając siły UPA na boki. W powstały korytarz wdarła
się 3-kilometrowa kolumna wozów i pieszych. Dzięki gęstej mgle udało się
uniknąć ostrzału przeciwnika i ofiar wśród uciekinierów. Po wydostaniu się kolumny z kotła, jej koniec obsadzili żołnierze samoobrony, odrzucając ukraiński
pościg. Po przebyciu około 20 km i dotarciu do stacji kolejowych na linii KowelSarny część ludności została załadowana przez Niemców do wagonów kolejowych i wywieziona na roboty do Rzeszy. Pozostali dotarli do Wydymeru pod
Włodzimiercem, skąd rozjechali się do Antonówki, Kowla, Sarn i Przebraża.
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5. _____________ ( 11 ) placówki samoobrony – placówki samoobrony tworzone
samorzutnie od stycznia 1943 w polskich wioskach, koloniach i osadach zagrożonych napadami nacjonalistów ukraińskich. Organizowali je m.in. ludzie mający przeszkolenie wojskowe: rezerwiści Wojska Polskiego, członkowie przedwojennego Związku Strzeleckiego, oficerowie i podoficerowie rezerwy; niestety po
sowieckich aresztowaniach i wywózkach lat 1939-1941 było ich niewielu. Potrafili zorganizować w placówkach służbę i zapewnić ochotnikom minimum szkolenia. Część z nich należała równocześnie do struktur AK i po mobilizacji formacji AK w ramach akcji „Burza” walczyli w ich szeregach; m. in. stanowili znaczący odsetek żołnierzy Wołyńskiej 27. Dywizji Piechoty AK. Placówki z reguły
nie współpracowały ze sobą, a zasadniczym ich problemem był brak dostatecznej ilości broni i amunicji. Obsada placówki liczyła zwykle od kilkunastu do
kilkudziesięciu słabo uzbrojonych ludzi. Służba polegała na pełnieniu wart i patrolowaniu terenu wioski. Ze względu na niedostatek broni obrona sprowadzała
się często do wszczęcia alarmu i ostrzeliwania Ukraińców, aby dać ludności
czas na ucieczkę. Na blisko 750 wiosek i osiedli polskich istniejących na Wołyniu placówki samoobrony powstały prawdopodobnie w ponad trzystu. Ich żywot
był niejednokrotnie bardzo krótki – od kilku tygodni do 2-3 miesięcy. Wiele słabo uzbrojonych zostało rozbitych po walce, kilkadziesiąt dało się zaskoczyć
i nie podjęło walki z napastnikami. Część placówek, czując swoją słabość, w
obliczu grożącego napadu ewakuowała się wraz z mieszkańcami do miast lub
ośrodków samoobrony. Najsilniejsze i najlepiej wyposażone organizowały wyprawy „na odsiecz” napadniętym w sąsiedztwie wioskom. W maju 1943 istniało
na Wołyniu 56 placówek samoobrony. Podobne powstawały na obszarze Galicji
Wschodniej. Tutaj podziemie polskie było znacznie silniejsze i skuteczniej
wspierało samoobronę.
6. Huta ___________ ( 9 ) (powiat Brosy, województwo Tarnopolskie) – od czerwca 1943 napływali do niej uciekinierzy z Wołynia, a później
z okolicznych wsi. W sumie w Hucie mogło
przebywać 1,5 tys. osób. We wsi działała samoobrona, kwaterowała kompania AK i 60-osobowy
oddział Kedywu. Współpracowano z partyzantką
sowiecką. Huta kilkakrotnie odpierała ataki słabych bojówek UPA. 23 lutego 1944 obrońcy Huty zabili kilku żołnierzy SS „Galizien” wziętych za
upowców. W odwecie 28 lutego 1944 wieś została całkowicie zniszczona, a ludność wymordowana przez oddziały SS „Galizien” i UPA.
Dowódcę AK we wsi, Kazimierza Wojciechowskiego, torturowano, oblano łatwopalną cieczą
i podpalono.
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7. ____________ ( 10 ) Mała – miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim, w której UPA popełniło w nocy z 22 na 23 lutego 1944 zbrodnię na
polskich mieszkańcach. W miejscowości istniała polska samoobrona zorganizowana po doniesieniach o rzezi wołyńskiej.
Działalność
samoobrony
ograniczała się do wystawiania nocnych wart, głównie od strony granicy
z Wołyniem i alarmowania ludności
w przypadku zagrożenia. W lutym
1944 mieszkańcy wsi byli wykorzystywani przez Niemców do budowy umocnień
przeciwko nadciągającej Armii Czerwonej. W wyniku zmęczenia tymi pracami
członkowie samoobrony nie byli w stanie pełnić wart. Liczono, że obecność
wojska niemieckiego w okolicy odstraszy napastników. Nocą z 22 na 23 lutego,
od strony granicy z Wołyniem furmankami i saniami nadciągnął oddział UPA,
który dzień wcześniej dokonał zbrodni na Polakach w Wiśniowcu. Tej nocy zginęło 131 polskich mieszkańców.
10. _________ ( 7 ) ośrodek samoobrony na Wołyniu w okolicy Kowla, działający
od lipca 1943. Również miejsce koncentracji zgrupowania „Gromada” 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w grudniu 1943.
11. _______ ( 5 ) Królewska – … Szlachecka – silna samoobrona oparta częściowo na strukturach AK. Miejscowości odbierały zrzuty alianckie, z których udawało się uszczknąć część broni. … Królewska była osłaniana przez 11 drużyn
samoobrony sformowanych w 4 plutony. Komendantem wsi był plut. Stanisław
Wojdyła. Specyficzny charakter miała wartownia w folwarku, gdzie kwaterowali
żołnierze niemieccy. Z uwagi na ich obecność członkowie samoobrony (drużyna Józefa Podkowy) obnosili się tylko z bronią białą (kosy, widły, siekiery). Z
czasem Niemcy zrezygnowali z wystawiania własnych wart, zaczęli dawać Polakom swoje karabiny, a sami szli spać. … Szlachecka miała 12 plutonów samoobrony.i dwa oddziały odwodowe w liczbie 40-50 ludzi każda. Obie miejscowości były otoczone rowami strzeleckimi i wartowniami. Mężczyźni niezdolni do
walki mieli obowiązek ochrony przeciwpożarowej. Każde obejście posiadało
wykopany schron z kilkoma zamaskowanymi wejściami. Dokument z 15 marca
1944 podawał: „Mieszkańcy mówią, że nie boją się napadu nawet
2-tysięcznej bandy (…); w nocy mają u siebie Polskę, a w dzień okupację (…).
Ludność zorganizowała się sama – ma sporo karabinów i pistoletów, ale amunicji bardzo mało”. Od marca do czerwca 1944 samoobrona odparła 4 ataki
UPA.
12. _________ ( 7 ) (baza) samoobrony – zespół polskich osiedli posiadający własne umocnienia obronne, wzajemnie się wspierające i podejmujące wspólne
akcje. Często bazy na stałe współpracowały z oddziałami partyzanckimi. Bazy
grupowały od kilku do kilkunastu placówek. Dysponując oddziałami zbrojnymi
znacznie większymi i lepiej wyposażonymi od placówek, dowodzonymi głównie
przez oficerów i podoficerów zawodowych lub rezerwy, miały też większe szan36

6. ARMIA KRAJOWA W SAMOOBRONIE NA KRESACH WSCHODNICH

se przetrwania. W 1943 powstało ich na Wołyniu 15 i grupowały one 95 placówek. Dysponowały ok. 2-2,5 tys. żołnierzy samoobrony. Przetrwanie ułatwiała
pomoc niewielkich liczebnie ale zdeterminowanych i ruchliwych oddziałów partyzanckich AK. Współdziałało około 20 takich oddziałów. Siły samoobrony i partyzantki polskiej na Wołyniu na przełomie 1943 i 1944 roku nie przekraczały
3-3,5 tys. zbrojnych i zdecydowanie ustępowały siłom UPA (co najmniej 15 tys.
ludzi zdecydowanie lepiej wyposażonych i wspieranych przez całą niemal ludność ukraińską). Przy tak wielkiej dysproporcji sił przetrwanie zależało od dobrego dowodzenia, mądrej taktyki i determinacji. Do końca okupacji niemieckiej
przetrwało 13 baz samoobrony.
13. _____________ ( 11 ) – kolonia niemiecka położona w powiecie rawskim województwa lwowskiego. Zbrodni na polskich i niemieckich mieszkańcach dokonali tu ukraińscy policjanci i oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii przy współudziale ludności ukraińskiej. Wieś była kolonią niemiecką założoną w 1786 roku,
w 1940 większość Niemców została przesiedlona do Rzeszy. Ich domy zostały
przejęte przez okoliczną ludność, przeważnie polską. W 1943 we wsi mieszkało
10 rodzin niemieckich, 10 ukraińskich i 45 polskich. Pod wpływem doniesień
o napadach rabunkowych i atakach UPA, niemiecka administracja wsi, nie ufając ukraińskiej policji pomocniczej, uzbroiła ludność w karabiny, tworząc rodzaj
samoobrony. W jej skład oprócz Niemców wchodziło kilkunastu Polaków. Między policją ukraińską a administracją i samoobroną dochodziło do różnych zatargów. Pod koniec marca 1944 wieś została zajęta przez ukraińskich policjantów, sotnię UPA oraz uzbrojonych ukraińskich cywilów z okolicznych wsi. Do
zajęcia wsi użyto podstępu – napastnicy przybyli trzema samochodami ubrani
w niemieckie mundury. Samoobrona została rozbrojona, następnie dokonano
selekcji wśród mieszkańców kolonii. Ukraińców zwalniano, natomiast Polaków
i Niemców zabijano. Zginęło około 200 osób – ponad 100 spalono w drewnianym kościele, pozostałych zamordowano w obejściach. Wszystkie gospodarstwa zostały ograbione i spalone.
17. _____________ ( 11 ) Wieś na Podolu w dawnym powiecie buczackim województwa tarnopolskiego, w której UPA popełniła zbrodnię z
pomocą ludności ukraińskiej w nocy z 28 na 29
lutego 1944 na zamieszkających tam Polakach.
Wieś była osada czysto polską zamieszkałą w
1939 przez 206 polskich rodzin. Stosunki Polaków z mieszkającymi w sąsiednich miejscowościach Ukraińcami układały się poprawnie do
czasu wybuchu II wojny światowej. Podsycanie
antagonizmów narodowościowych przez obu
okupantów (niemieckiego, a do 1941 sowieckiego) oraz radykalna polityka OUN rozbudziły u
części Ukraińców nastroje antypolskie. Zimą
1943/1944 po doniesieniach o nasilających się
mordach na Polakach, pod kierownictwem podchor. Stanisława Różańskiego zorganizowano
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samoobronę dysponującą bronią palną. Samoobrona wystawiała warty czuwające całą noc. 28 lutego 1944 około godziny osiemnastej, gdy warty dopiero
obsadzały posterunki, równocześnie z trzech stron nadciągnęły oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii wspierane przez okoliczną ludność ukraińską. Łącznie liczbę napastników oceniono na 600 osób. Rzeź trwała do rana. Zdaniem
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego napadem kierował ksiądz greckokatolicki
Pałabicki z córką. Zaskoczona początkowo samoobrona stawiła opór, co pozwoliło uratować większość mieszkańców wsi. Eksterminację przerwała odsiecz
polskiego oddziału partyzanckiego z oddalonych o 12 km Puźnik. Podczas rzezi
na stacji kolejowej i we wsi zamordowano łącznie 156 osób, w tym kilkanaścioro dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Udało się ustalić tożsamość jedynie 117 zabitych. Spaleniu uległy wszystkie zabudowania oprócz kościoła i plebanii. 1 marca Niemcy sfilmowali zgliszcza wsi i wykonali zdjęcia ofiar. Następnego dnia
większość z nich pochowano na miejscowymi cmentarzu we wspólnej mogile.
Polacy, którzy ocaleli z rzezi, przenieśli się do Monasterzysk.
19. ___________ ( 9 ) – miejscowość,
w której samoobrona powstała samorzutnie w marcu 1943. W kwietniu
1943 na dowódcę wojskowego samoobrony powołano podoficera WP Henryka Cybulskiego ps. „Harry”. Ochroną
objęto łącznie ok. 2 tys. stałych mieszkańców. Linię obrony obwiedziono
okopami wzmocnionymi gniazdami karabinów maszynowych i zasiekami z
drutu kolczastego. Oddział samoobroPolskie rodziny chroniące się w miejscowości
ny składający się początkowo z czterech plutonów rozrósł się na początku lata 1943 do czterech kompanii. Pod koniec czerwca liczba ochranianej ludności wzrosła do około 12 tys. Pierwszy
atak UPA nastąpił 5 lipca 1943. Do prawdziwej podczas żniw bitwy doszło 31
lipca 1943. Polaków zaatakował duży oddział UPA liczący ok. 3,5 tys. Trzeci
atak nastąpił w drugiej połowie sierpnia. Siły UPA zaangażowane w atak ocenia
się na 6 tys. uzbrojonych ludzi i drugie tyle tzw. siekierników i rabusiów. Główne
siły po stronie polskiej stanowiły 4 kompanie samoobrony w sile 600-800 ludzi
oraz oddział odwodowy liczący ponad 200 ludzi oraz samoobrona w Rafałówce
(170 ludzi). W obronie brał także udział oddział partyzancki AK ppor. Jana Rerutki „Drzazgi” (107 ludzi) oraz oddział partyzantki sowieckiej. Kolejne ataki
upowców zostały odparte. Obrońcy przeprowadzili następnie kontratak. Pod
koniec września 1943 połączone siły samoobron zaatakowały bazę UPA
w Hauczycach. Kolejną akcją zaczepną był atak na szkołę podoficerską UPA
w Omelnie, którą rozbito. Podobną akcję przeprowadzono w nocy z 27 na 28
października 1943, atakując wspólnie z partyzantami Prokopiuka Słowatycze.
Samoobrona w ta przetrwała do wejścia Armii Czerwonej.
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20. _____________ ( 11 ) Wielki (powiat Zborów, województwo Tarnopolskie) – już
w 1941 powstała tam organizacja konspiracyjna. Z czasem zaprzysiężonych
zostało 200 żołnierzy. Prowadzono szkolenia strzeleckie. Broń zdobywano, wykopując z pobojowisk lub kupowano od Węgrów i Słowaków. Zgromadzono ok.
50 karabinów, 3 rkm, 1 ckm. Dowódcą AK i zarazem samoobrony był por. rez.
Eugeniusz Maceluch. Wieś podzielono na 3 rejony, każdy broniony przez jeden
pluton. Utworzono stanowiska strzeleckie, schrony i ziemianki. System wartowniczy obejmował trzecią część załóg, reszta trwała w pogotowiu bojowym.
21. __________ ( 8 ) Miesiąc 1943 roku, od kiedy tworzenie samoobrony wsparła i
objęła kontrolą konspiracja AK, zgodnie z rozkazem, który wydał Komendant
Okręgu AK Wołyń płk Kazimierz Bąbiński „Luboń”.
22. ___________ ( 9 ) Placówka samoobrony dowodzona przez Apolinarego Oliwę
(ok. 170 ludzi), współdziałająca z samoobroną w Przebrażu. Była wspierana
przez oddział Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Jana Rerutki ps. „Drzazga”. W skład systemu obrony wchodziły też inne okoliczne miejscowości. Przy
linii obrony przez 24 godziny na dobę trzymano straż złożoną z kilkudziesięciu
osób uzbrojonych w broń palną, kosy, pałki. Cały czas działały patrole i wywiad.
Placówka dotrwała do chwili wejścia Armii Czerwonej.
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W latach 1941-1944 przerzucono do kraju do kraju samolotami z Anglii, a później
z Włoch 316 spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – żołnierzy AK
(wśród nich tylko jedna kobieta) – zostali oni nazwani później „Cichociemnymi”.
Zrzuceni żołnierze różnili się rodzajem wyszkolenia i specjalizacją poszczególnych
służb: 37 – wywiad, 50 – łączność, 24 – oficerowie sztabowi, 22 – służby lotnicze,
11 – instruktorzy pancerni i pancerni, 3 – legalizacja i podrabianie dokumentów,
169 – dywersja i partyzantka, 28 – kurierzy polityczni. Spośród nich zginęło 112, 84
w walce lub zamordowanych przez Gestapo, 10 zażyło truciznę po aresztowaniu,
na 9 wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej w okresie stalinizmu. Spośród 91 cichociemnych, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, 18 zginęło w walce.
Poziomo
1. Leonard Szczęsny _____ ( 3 ) – Zdanowicz, ps. „Ząb”, „Dor”, „Szprung” (ur. 6
listopada 1912, zm. 12 sierpnia 1982) – mjr WP, ppłk NSZ. W czasie wojny
obronnej Polski w 1939 był dowódcą plutonu pieszego żandarmerii nr 29. Od
24 kwietnia do 14 czerwca 1940 walczył w Norwegii pod Narvikiem, a następnie
we Francji (w okolicach Rennes) w składzie I półbrygady płk. Benedykta Chlusewicza. W nocy z 1 na 2 września 1942 został zrzucony do okupowanego kraju w ramach operacji „Smallpox”. KG AK powierzyła rotmistrzowi utworzenie w
Warszawie komórki bezpieczeństwa i kontrwywiadu. Po rozbiciu organizacji
„Wachlarz” przez Gestapo, na początku roku 1943 przekazano go Komendzie
Okręgu „Twierdza” (Brześć) AK, lecz w praktyce nadal pozostawał w Warszawie bez przydziału bojowego. W kwietniu 1943 wystąpił do przełożonych o pozwolenie na wyjazd z por. Piwnikiem w Kieleckie w celu organizowania partyzantki. Jednakże Komenda Główna AK odmówiła przychylenia się do tej prośby. Od czerwca 1943 formalnie przyłączył się do NSZ (przejście do NSZ jest
oceniane jako kontrowersyjne, niekiedy oceniane jako dezercja z AK). .Walczył
w składzie oddziałów NSZ w rejonie Lasów Janowskich. We wrześniu 1943 pod
jego komendą walczyło ok. 120 ludzi, na początku listopada tego roku liczba
partyzantów wzrosła do 300-400. W czerwcu 1944 otrzymał rozkaz przeprowadzenia koncentracji swoich oddziałów w rejonie Gór Świętokrzyskich w celu
utworzenia większej jednostki NSZ pod nazwą Grupa Operacyjna Zachód. 11
sierpnia 1944 utworzona została Brygada Świętokrzyska NSZ, licząca początkowo ok. 850 ludzi. „Ząb” otrzymał 19 sierpnia funkcję szefa sztabu brygady.
Dowodził osobiście wieloma akcjami zbrojnymi, zarówno przeciwko Niemcom,
jak też partyzantce komunistycznej. Po rozpoczęciu styczniowej ofensywy sowieckiej, w celu uniemożliwienia zagarnięcia przez Sowietów, Brygada Świętokrzyska 13 stycznia podjęła natychmiastowy marsz na zachód. Na początku
marca 1945 brygada przedarła się na teren Czech. 5 maja „Ząb” brał udział w
ataku na hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet w Holisovie, skąd uwolniono kilkaset więźniarek, w tym Żydówki i Polki. Po uzyskaniu łączności z wojskami amerykańskimi pełnił funkcję organizatora i koordynatora tych kontaktów,
a także tłumacza.
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4. Bronisław_________ ( 7 ) , ps. „Glin”, „Róża” , „Bronisław Janczarek” (ur. 10
października 1907 w Wilkołazie, powiat Janów Lubelski, zm. 2 września 1944 w
Warszawie) – kapitan dyplomowany. Od 5 kwietnia 1941 do 8 lipca 1942 przydzielony do Sztabu Naczelnego Wodza, gdzie pełnił funkcję referenta Wydziału
Organizacyjno-Wyszkoleniowego. Zgłosiwszy się do służby w kraju, przeszedł
szkolenie konspiracyjne ze specjalnością dywersji. W nocy z 16 na 17 września
1943 (operacja lotnicza „Neon 1”, ekipa 31) odbył skok na placówkę odbiorczą
„Garłuch”, położoną 8 km na północny-zachód od Wyszkowa, w powiecie pułtuskim. Przydzielony do Oddziału III Komendy Głównej Armii Krajowej – Wydział
Broni Szybkich, gdzie był referentem wyszkolenia w dziale broni pancernej. W
Powstaniu Warszawskim pełnił funkcję oficera operacyjnego w Sztabie Obwodu
Śródmieście (dowódca ppłk Edward Pfeifer, ps. „Radwan”). Zginął 2 września
1944 od pocisku artyleryjskiego,
5. Eugeniusz Gedymin ___________ ( 9 ) , ps. „Zygmunt”, „Nurt”, „Mur” (ur. 22
sierpnia 1909 w Łodzi, zm. 24 marca 1976 w Londynie) – mjr rezerwy piechoty
Wojska Polskiego, cichociemny, zastępca dowódcy i dowódca Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, dowódca I batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów AK,
ostatni dowódca 2. Pułku Piechoty Legionów AK. W nocy z 1 na 2 października
1942 został zrzucony do Polski w ramach operacji lotniczej „Chisel”. Od 1 grudnia 1942 do kwietnia 1943 pełnił funkcję oficera technicznego Związku Odwetu i
jednocześnie inspektora dywersji Kedywu Komendy Okręgu. Był wówczas odpowiedzialny za organizowanie patroli dywersyjnych na szlakach komunikacyjnych i szkolenie żołnierzy. Był komendantem Zgrupowania nr 1 w ramach Świętokrzyskich Zgrupowań AK (latem 1943), jego oddział, liczący ok. 215 ludzi. 2
stycznia 1944 objął dowództwo Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, przemianowanych później na I batalion 2. pp Leg. AK. Przy batalionie powstała
specgrupa produkująca pistolety maszynowe „KIS” własnej konstrukcji oraz miny przeciwpiechotne. Na czele batalionu przeszedł cały szlak bojowy pułku. 8
października 1944 rozkazem Komendanta Okręgu AK „Jodła” mianowany dowódcą 2. Pułku Piechoty Legionów AK. Dowodzenie sprawował faktycznie do
12 października, gdy rozwiązano w okręgu związki taktyczne na poziomie pułku. Powrócił do swego batalionu. 29-30 października 1944 w rejonie wsi Chotów – Oleszno odparł atak niemieckiej obławy. Zmuszony został do odwrotu i
ciągłego kluczenia przed Niemcami. 14 listopada 1944 rozformował batalion w
rejonie Świniej Góry.
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7. Na
początku
stycznia
1941
roku
w
________ ( 6 ), pod Londynem, gdzie mieściła
się szkoła treningowa STS 38 SOE (Special
Operations Executive – Kierownictwo Operacji
Specjalnych), otwarto pierwszy polski kurs walki
konspiracyjnej. Znalazło się na nim 12 oficerów,
wśród nich 2 późniejsi cichociemni: Jan Piwnik
oraz Franciszek Pukacki. Drugi kurs w Briggens
ukończyło 15 kandydatów.

10. Waldemar . ________ ( 6 )............................. ,
ps. „Jakub”, „Robot”, „Dal”, „Ryś” , „Ignacy Zaciętowski” , „Ignacy Szczerbak”
(ur. 13 sierpnia 1915 w Chicago, zm. 14 października 1943 w Wielkiej Wsi, powiat Końskie). W Polsce wylądował w nocy z 1 na 2 października 1942 w ekipie
15 w operacji o kryptonimie „Chsel”. Otrzymał przydział do Obwodu Koneckiego
AK
jako
inspektor
Związku
Odwetu,
a następnie tworzonego Kedywu. Od lipca był dowódcą II Zgrupowania utworzonego z części Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Następną akcją było
zajęcie Końskich w rocznicę wybuchu II wojny światowej. W nocy z 31 sierpnia
na 1 września 1943 80-osobowy oddział, ubezpieczany przez okoliczne placówki, zdobył powiatowe miasto z prawie dwutysięcznym niemieckim garnizonem. Po wykonaniu wyroków śmierci na konfidentach oraz przejęciu odzieży i
towarów potrzebnych do przetrwania nadchodzącej zimy, wszyscy wycofali się
bez strat. Niemcy pod silnym wrażeniem akcji twierdzili, że był to prawdopodobnie aliancki desant. Zginął 14 października 1943 na skutek zdrady oficera II
Zgrupowania por. Jerzego Wojnowskiego „Motora” (jednocześnie agenta Gestapo pod pseudonimem „Garibaldi”) podczas próby przebicia się przez kordony niemieckiego wojska. (6)
ps. „Jakub”, „Robot”, „Dal”, „Ryś” , „Ignacy Zaciętowski” , „Ignacy Szczerbak” (ur. 13
sierpnia 1915 w Chicago, zm. 14 października 1943 w Wielkiej Wsi, powiat
Końskie). W Polsce wylądował w nocy z 1 na 2 października 1942 w ekipie 15
w operacji o kryptonimie „Chsel”. Otrzymał przydział do Obwodu Koneckiego
AK jako inspektor Związku Odwetu, a następnie tworzonego Kedywu. Od lipca
był dowódcą II Zgrupowania utworzonego z części Zgrupowań Partyzanckich
AK „Ponury”. Następną akcją było zajęcie Końskich w rocznicę wybuchu II wojny światowej. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1943 80-osobowy oddział,
ubezpieczany przez okoliczne placówki, zdobył powiatowe miasto z prawie
dwutysięcznym niemieckim garnizonem. Po wykonaniu wyroków śmierci na
konfidentach oraz przejęciu odzieży i towarów potrzebnych do przetrwania
nadchodzącej zimy, wszyscy wycofali się bez strat. Niemcy pod silnym wrażeniem akcji twierdzili, że był to prawdopodobnie aliancki desant. Zginął 14 paź42
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dziernika 1943 na skutek zdrady oficera II Zgrupowania por. Jerzego Wojnowskiego „Motora” (jednocześnie agenta Gestapo pod pseudonimem „Garibaldi”)
podczas próby przebicia się przez kordony niemieckiego wojska.
13. Grupa kursów ___________________ ( 17 ) Cichociemnych:
• polski kurs wywiadu, obejmował: studium Niemiec, naukę wywiadu, fotografię, chemię do celów wywiadowczych, zajęcia „ślusarskie”, naukę o broni
i strzelanie, gimnastykę, zaprawę fizyczną oraz nadobowiązkowo naukę języków obcych;
• lotnicy przechodzili kursy organizowane przez Inspektora Lotnictwa oraz lotniczy kurs specjalny w Londynie o samolotach niemieckich;
• kursy pancerne, przeciwpancerne i kierowców;
• kursy radiotelegrafistów i radiomechaników;
• kurs środków łączności ziemia-lotnik stosowanych przy odbiorach zrzutów.
14. Tadeusz _____________ ( 11 ) (ur. 27 stycznia 1888 roku w Kiszyniowie, zm.
24 listopada 1965 roku w Warszawie) – inżynier, gen. dyw. Wojska Polskiego.
Podjął służbę w Wojsku Polskim w listopadzie 1918. 24 kwietnia 1927 został
powołany na stanowisko szefa Departamentu Zaopatrzenia Inżynierii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Był zwolennikiem rozwoju polskiej broni pancernej
i inicjatorem rozwoju przemysłu samochodowego. Od października 1941 do
czerwca 1942 pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1. Korpusu Polskiego do spraw
motoryzacji oraz dowódcy saperów korpusu. Przeniesiony na Bliski Wschód objął stanowisko zastępcy dowódcy 2. Korpusu Strzelców do spraw motoryzacji,
a następnie stanowisko dowódcy broni pancernej, motorowej i służby elektromechanicznej Armii Polskiej na Wschodzie. Został przerzucony do okupowanej
Polski w dniu 30 maja 1944, w trakcie operacji lotniczej znanej jako „Most II”.
Był najstarszym z „cichociemnych”, w momencie przerzutu miał ponad 56 lat.
Przyjął pseudonim „Krystynek”. W dniu przelotu do kraju awansowany został na
generała dywizji. Przydzielony do Wydziału Broni Szybkich Oddziału III Operacyjnego Komendy Głównej AK. W Powstaniu Warszawskim walczył do 23
sierpnia jako zwykły strzelec w drużynie szturmowej pchor. „Blizny”, po zgłoszeniu się jako ochotnik. Dalej kierował produkcją środków walki w sztabie Podobwodu i następnie w sztabie Okręgu Warszawskiego. Od 8 września 1944
został równocześnie dowódcą kilkunastoosobowej Legii Oficerskiej, podporządkowanej komendantowi Podobwodu Śródmieście Południowe. Po kapitulacji Warszawy dostał się do niewoli i przebywał w niemieckich oflagach. Po wyzwoleniu zgłosił się do Polskich Sił Zbrojnych i powrócił do Londynu. W grudniu
1945 wrócił jednak do Polski, pracował w biurach projektów.
20. Adam _______ ( 5 ) , ps. „Pług”, „Adam Gałecki” (ur. 10 grudnia 1909
w Niechanowie, zm. 27 sierpnia 1986 w Witkowie) – ppłk, inżynier rolnik. w nocy z 1 na 2 października 1942, został przerzucony do placówki odbiorczej pod
Garwolinem. Trafił do Kedywu AK jako zastępca dowódcy mjr. Jana Kiwerskiego. W połowie 1943 roku kierownictwo Kedywu poleciło „Pługowi” utworzenie
specjalnego oddziału do walki z Gestapo. Kompania wydzielona o nazwie
„Agat”, przekształcona następnie w „Pegaz”, a ostatecznie w batalion „Parasol”,
przeznaczona do organizowania zamachów na oficerów SS i Gestapo, powstała na przełomie lipca i sierpnia 1943. W Powstaniu Warszawskim dowodził ba43
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talionem „Parasol” na Woli. 6 sierpnia został ciężko ranny podczas walk w
obronie cmentarzy wolskich. W październiku 1944 dostał się do niewoli, trafił do
Stalagu IV B w Zeithain. W 1945 powrócił do kraju. Niedługo po powrocie został
aresztowany przez funkcjonariuszy UB i osadzony w więzieniu mokotowskim.
Po dwóch miesiącach został zwolniony na mocy amnestii.
22. Alfred ____________ ( 10 ) , ps. „Wania” (ur. 11 maja 1909 w Prużanach, zm.
11 czerwca 1986) – lekarz, oficer Armii Krajowej, cichociemny. We wrześniu
1939 walczył w szeregach Armii Poznań. 17 stycznia 1940 opuścił okupowaną
Polskę. Przez Słowację, Węgry i Jugosławię dotarł do Francji, a później trafił do
Anglii, gdzie przeszedł szkolenie dla cichociemnych. W jednej z pierwszych
ekip wylądował w nocy z 27 na 28 grudnia 1941 w okupowanej Polsce. Krótko
po wylądowaniu trafili w ręce patrolu Grenzschutzu. Odprowadzeni na strażnicę
zaatakowali Niemców z zaskoczenia (Koncert – opowiadanie cichociemnego)
i uciekli. „Wania” został dowódcą III odcinka „Wachlarza”. Osobiście brał udział
w wielu akcjach dywersyjnych, m.in. w wysadzaniu transportów wojskowych na
linii Brześć – Mińsk i Mińsk – Homel. Przy okazji likwidowani byli konfidenci Gestapo. Podczas jednej z nocnych wędrówek „Wania” złamał pechowo nogę. Na
kwaterze został przypadkowo aresztowany przez białoruską policję szukającą
ukrywających się Żydów. Mimo dobrze podrobionych dokumentów nie został
zwolniony i trafił do więzienia w Pińsku. Niemcy odkryli, że dokumenty są fałszywe i podejrzewali, kim „Wania” jest naprawdę. Zaczęły się brutalne przesłuchania połączone z torturami. Brawurową akcję rozbicia więzienia w Pińsku w
dniu 18 stycznia 1943 przeprowadziła grupa dywersyjna pod dowództwem por.
Jana Piwnika „Ponurego”. Uwolniono kilkudziesięciu więźniów, w tym także
„Wanię”. Po wypoczynku w Warszawie powrócił do konspiracji. Najpierw został
szefem Kedywu Obszaru Białystok, a później dowódcą 84. Pułku Piechoty
w ramach 30. Dywizji Piechoty AK. W boju pod Mańczakami został ciężko ranny i ponownie do zdrowia wracał w Warszawie, gdzie zdążył wykurować się do
wybuchu Powstania Warszawskiego. W czasie powstania jako ranny w walkach
praktycznie nie uczestniczył. 16 września dowództwo wyznaczyło go do „nawiązania łączności z Armią Radziecką”. Dwa dni później przeprawił się na drugi
brzeg Wisły i został aresztowany przez Sowietów. Wrócił do kraju po czterech
latach i pracował jako lekarz w Warszawie, Górze Kalwarii i Żyrardowie. Jednocześnie był inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa, jak większość akowców
i weteranów Sił Zbrojnych na Zachodzie.
24. Wacław _________ ( 7 ) vel Wacław Jaworski, ps. „Kra” (ur. 8 lutego 1911 w
Hrycenkach koło Starokonstantynowa, zm. 23 lutego 1993 w Rzeszowie) – oficer Wojska Polskiego, kpt. piechoty. Został zrzucony w Polsce w nocy z 1 na 2
września 1942 roku w ramach operacji lotniczej o kryptonimie „Smallpox”.
1 stycznia 1943 przydzielony do akcji odbicia żołnierzy Wachlarza z więzienia w
Pińsku, akcja została z powodzeniem zrealizowana 18 stycznia 1943. Od
kwietnia 1943 walczył jako oficer dywersji Inspektoratu Łuck Okręgu Wołyń AK.
Do jego zadań należały m.in. organizacja i koordynacja samoobrony przed UPA
w Antonówce, Spaszczyźnie i Przebrażu, utworzenie patroli dywersyjnych,
współpraca w tworzeniu oddziałów partyzanckich „Piotrusia Małego” i „Olgierda” (24. Pułk Piechoty „Krwawa Łuna”), szkolenia, walki z UPA oraz akcje likwidacyjne i dywersyjne. W kwietniu 1944 roku został aresztowany przez NKWD
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i skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok zamieniono na 10 lat więzienia, które odbył w Kijowie (Łukianówka), Kaniowie, łagrach Kołymy, Komi
i Magadanu (m.in. obozy w Kotłasie, Tajszecie). 3 maja 1953 karę zamieniono
na przymusowe osiedlenie i podjęcie pracy na terenie Magadanu. Po 11 latach
i 8 miesiącach wyruszył do Polski. Podróż trwała od października do grudnia
1955 roku.
26. Antoni Nikodem _______________ ( 13 ) , ps. „Anthony Currie”, „Rosomak”,
„Łuk”, „Profesor” (ur. 10 listopada 1912 w Berlinie, zm. 12 marca 2008 w Londynie) – polski dziennikarz, eseista i filozof. Uczestnik kampanii wrześniowej, w
tym bitwy nad Bzurą jako plut. 17. Dywizji Piechoty. Ranny, dostał się do niewoli. Zbiegł z obozu jenieckiego. Następnie służył w brygadzie spadochronowej
gen. Sosabowskiego. Będąc w Wielkiej Brytanii, wstąpił do SOE, gdzie szkolił
się
w Szkocji jako łącznik radiowy (później był instruktorem w Audley End). W czasie świąt Bożego Narodzenia 1944 roku pod przybranym nazwiskiem kapitana
Anthony'ego Niall Currie (swego szkockiego teścia) w charakterze oficera łącznikowego wyleciał z Brindisi w tajnej operacji Freston wraz z czterema oficerami brytyjskimi i został zrzucony na spadochronie w powiecie radomszczańskim.
Uczestnicy misji spotkali się z ostatnim dowódcą AK gen. Leopoldem Okulickim, ale wpadli w ręce Rosjan, którzy uwięzili ich w Częstochowie, a następnie
w Moskwie. Po uwolnieniu na skutek interwencji dyplomatycznej i powrocie do
Anglii Pospieszalski prowadził kursy dokształcające dla żołnierzy przechodzących do życia cywilnego w ramach PKPR (Polskiego Korpusu Przysposobienia
i Rozmieszczenia).
27. Jan ________ ( 6 ) , ps. „Donat”, „Ponury” (ur. 31 sierpnia 1912 we wsi Janowice k. Ostrowca Świętokrzyskiego, zm. 16 czerwca 1944 pod wsią Jewłasze na
Nowogródczyźnie) – por. Wojska Polskiego i aspirant Policji Państwowej, legendarny dowódca partyzancki Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na
Nowogródczyźnie. Nocą z 7 na 8 listopada 1941 został zrzucony do Polski
w ramach pierwszego lotu o kryptonimie „Rucktion”. Powierzono mu koordynację wszystkich spraw związanych z przyjmowaniem kolejnych grup cichociemnych. 18 stycznia 1943 dowodził udaną akcją odbicia 3 oficerów AK z więzienia
w Pińsku. W połowie maja 1943 formalnie przyjął funkcję dowódcy Zgrupowań
Partyzanckich AK „Ponury”. W krótkim czasie stworzył zgrupowania liczące ok.
100 ludzi. 4 czerwca został też komendantem Kedywu Okręgu RadomskoKieleckiego AK. Latem jego zgrupowania z powodzeniem przeprowadziły szereg akcji dywersyjnych i ataków na obiekty niemieckie, likwidowały też konfidentów, rozprawiały się z bandami rabunkowymi. Po odwołaniu go z pełnionych
funkcji na wniosek dowódcy Okręgu z powodu narażania ludności cywilnej na
represje niemieckie po brawurowych, a – jego zdaniem – niepotrzebnych akcjach, od przełomu lutego i marcu 1944 kontynuował służbę w Okręgu Nowogródek AK. Pełnił kolejno funkcje dowódcy kompanii i dowódcy VII batalionu 77.
pp AK, który po miesiącu istnienia przekroczył stan 700 ludzi. Zginął podczas
ataku na umocnień niemieckich na granicy, tzw. „stützpunktu” pod wsią Jewłasze.
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28. Tadeusz Stanisław ____________ ( 10 ) , ps. „Malina”, „Zenon”, przybrane nazwisko – Stefański (ur. 26 lutego 1908 w Kijach, zm. 16 stycznia 1970 w Szkocji) – dyplomowany oficer Wojska Polskiego, mjr łączności. Został zrzucony
w Polsce w nocy z 16 na 17 lutego 1943 w ramach operacji lotniczej „Vice”
i przydzielony do pracy w Komendzie Głównej AK, w której pracował do lipca
1944 w wywiadzie ofensywnym jako samodzielny radiotelegrafista, dowódca
kompanii radiołączności „Kram” w Oddziale V Łączności i od maja 1944 jako
oficer operacyjny baonu radiołączności „Iskra”. W Powstaniu Warszawskim został wyznaczony na dowódcę wszystkich oddziałów telegraficznych na Starym
Mieście oraz Szefa Łączności I Rzutu KG AK, a we wrześniu był dowódcą radiostacji w Śródmieściu, a następnie – po przejściu kanałami – na Mokotowie.
27 września 1944 dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł w Skierniewicach. Od 1945 służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
Pionowo
2. Stefan Klemens _______ ( 5 ) , ps. „Starba”, „Kubuś”, „Michał Bałucki”, „Michał
Zawistowski” (ur. 15 stycznia 1914 w Warszawie , zm. 30 stycznia 2014) – polski fotografik, fotoreporter wojenny. W nocy 9 kwietnia 1944 został zrzucony na
spadochronie do Polski, w okolice Tłuszcza (operacja lotnicza „Weller 2”). Podjął w konspiracji służbę w Wydziale Legalizacji Komendy Głównej Armii Krajowej dowodzonym przez Stanisława Jankowskiego „Agatona”, zajmującym się
m.in. podrabianiem dokumentów i wywiadem. Przed wybuchem powstania sporządził
dokumentację
fotograficzną
niemieckich
umocnień
w Warszawie. Walczył w Powstaniu Warszawskim w plutonie „Agaton” batalionu „Pięść” Zgrupowania „Radosław” na Woli, Starówce i Żoliborzu. Dokumentował też życie powstańcze na zdjęciach. Po rozpoczęciu sowieckiej okupacji
działał w antykomunistycznym podziemiu, zajmując się tworzeniem dokumentów, jako kierownik Wydziału Legalizacji „Agaton 2”. 1 listopada 1945 aresztowany przez siły bezpieczeństwa, a następnie skazany na dwa lata więzienia za
uczestnictwo w Armii Krajowej. Zwolniony z więzienia na mocy amnestii z 1947
roku.
3. Wincenty ____________ ( 10 ) , ps. „Las”, „Olcha”, „Adam”, „Pilica”, „Wincenty
Bartłomiejczyk”, „Stanisław Wydrychiewicz” (ur. 5 października 1899 w Seceminie, zm. 12 listopada 1968 w Warszawie). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 jako oficer w Sztabie Armii „Karpaty” i Sztabie Frontu Południowego.
19 września przekroczył granicę z Węgrami (Przełęcz Tatarska), gdzie został
internowany (25 września – 18 października w obozie Lengyeltoti). Po ucieczce
przebywał w Budapeszcie (19 października – 15 listopada). Po uzyskaniu
paszportu udał się do Francji, gdzie wstąpił do PSZ w Paryżu 19 listopada
1939. We Francji pełnił funkcję oficera sztabu 3. DP. Po kapitulacji Francji ewakuowany z St. Jean-de-Luz 23 czerwca 1940, dotarł do Plymouth w Wielkiej
Brytanii 27 czerwca i przeszedł pod dowództwo brytyjskie od 1 lipca 1940. 14
lipca przydzielony jako oficer sztabu IV BKS. Zgłosiwszy się do służby w kraju,
przeszedł szkolenie konspiracyjne ze specjalnością dywersji i 7 kwietnia 1942
został zaprzysiężony w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.
Z dniem 14 kwietnia 1942 przekazany do dyspozycji oddziału V Sztabu NW.
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Awansowany na majora 3 września 1942. W nocy z 3 na 4 września 1942 wykonał skok na placówkę odbiorczą „Ugór”, położoną kilka kilometrów od Łyszkowic, na zachód od Skierniewic. Przydzielony do Okręgu AK Białystok jako
szef Sztabu i jednocześnie zastępca komendanta Okręgu. Położył duże zasługi
w rozwoju struktur konspiracyjnych na terenie Okręgu Białystok i prowadzenia
walki z okupantami – niemieckim i sowieckim (oddziały leśne i dywersyjne). Po
tzw. wyzwoleniu i wejściu Sowietów w lipcu 1944 dalej działał w konspiracji, AK
i Ruchu Obywatelskim Armii Krajowej (ROAK), zajmując dotychczasowe stanowisko. 2 marca 1945, w trakcie nadawania radiogramu we wsi Grodzkie
Szczepanowięta koło miejscowości Kulesze Kościelne, woj. łomżyńskie, w stodole u Aleksandra Grodzkiego, został zaatakowany przez silny oddział NKWD.
W czasie walki został ranny i aresztowany przez Sowietów. Do 13 sierpnia
1945 więziony był w karno-śledczym więzieniu PUBP w Białymstoku. Następnie
przewieziony na Mokotów, m.in. maltretowany był przez oficera śledczego MBP
por. Wiktora Leszkowicza. W wyniku ustawy amnestyjnej MBP wydało nakaz
zwolnienia z dnia 22 września 1945, a zawiadomienie przyszło 23 września.
Więzienie mokotowskie opuścił jednak dopiero na początku grudnia 1945. Odtąd ukrywał się, występując pod nazwiskiem Stanisław Bobowicz.
6. Grupa kursów ______________ ( 12 ) Cichociemnych:
• kurs zaprawy dywersyjno minerskiej, strzeleckiej i fizycznej,
• kurs badań psychotechnicznych,
• kurs spadochronowy obejmujący zaprawę spadochronową i skoki,
• kurs walki konspiracyjnej – miał na celu nauczenie organizowania i prowadzenia walki małym zespołem dywersyjno-sabotażowym,
• kurs odprawowy – miał na celu zmienienie skoczka żyjącego na wolności
w konspiratora.

Fairbairn-Sykes nóż szturmowy, który posiadali żołnierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemni. Wykonywany był w całości ze stali węglowej, rękojeści niekiedy bywały mosiężne, aluminiowe lub drewniane

8. Stanisław ___________ ( 9 ) , ps. „Gacek”, „Siapek” (ur. 8 września 1919
w Rozdzielach, zm. 6 marca 1944 w Kurowie) – uczestnik kampanii wrześniowej. 2 października 1942 został zrzucony w okolicach Dęblina. Otrzymał przydział do Okręgu Armii Krajowej Lublin. Prowadził szkolenia dywersyjne i sabotażowe, organizował dywersję, w grudniu 1942 objął stanowisko szefa Kedywu
Inspektoratu Rejonowego Lublin i Puławy, od października 1943 dowodził oddziałem dyspozycyjnym Inspektoratu. Brał udział w licznych akcjach dywersyjnych i likwidacji agentów niemieckich. Został aresztowany 7 grudnia 1943 w
Ługowie. Osadzony w zamku lubelskim był torturowany podczas śledztwa.
6 marca 1944 został zamordowany w publicznej egzekucji w Kurowie.
9. Grupa kursów _________________ ( 15 ) Cichociemnych:
• kurs wyrobu materiałów wybuchowych i środków zapalających metodami
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domowymi,
• kurs informacyjno-wywiadowczy w zakresie kodów, szyfrów, wyrobu atramentów sympatycznych, pogłębienie znajomości pracy podziemnej i propagandy, zaznajamiał się z niemiecką organizacją,
• kurs mikrofotografii,
• kurs dla komandosów dostarczający umiejętności w dywersji i sabotażu na
obiekty przemysłowe, komunikację kolejową, linie telefoniczne itp.,
• kurs czarnej propagandy, obejmujący teorię propagandy, drukarstwo i fotografię,
• kurs zmiany wyglądu zewnętrznego,
• „kurs korzonkowy”, polegający na bytowaniu przez dłuższy czas na łonie natury i korzystanie tylko z jej zasobów.
11. Ośrodek wyszkoleniowy Cichociemnych we Włoszech w miejscowości
________ ( 6 ) został uruchomiony z
końcem 1943 roku. Szkolenie prowadzone było podobnie jak w Wielkiej
Brytanii, ale z programu usunięto kursy uzupełniające. Skoki ćwiczono na
lotnisku Campo Cassale. Ostatni kurs
zakończył się 27 lipca 1944.
E
E
gipt, październik 1943, rekrutacja żołnierzy Polskich
do Bazy Wyszkolenia Cichociemnych w Ostuni.
Przeglądu Wojsk dokonuje Komendant Bazy Wyszkolenia Cichociemnych płk Leopold Okulicki

12. Jan _______ ( 5 )-Jeziorański, właściwie Zdzisław Antoni Jeziorański, ps. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005
w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła Białego. Od 1940 roku działał w podziemiu, od 1941 w ZWZ (przemianowanym w 1942 na Armię Krajową). Brał udział w akcji „N” – zakonspirowanej komórce rozprowadzającej materiały propagandowe, których celem było
obniżenie morale żołnierzy niemieckich. Od 1940 lub 1941 roku pracował także
z polecenia ZWZ w administracji niemieckiej, aby uzyskać dokumenty okupanta
pomocne polskim organizacjom konspiracyjnym. W 1943 zgłosił się, jako
ochotnik, na kuriera AK do władz polskich poza krajem, pod przybranym nazwiskiem „Jan Kwiatkowski” został wysłany do Poselstwa Polskiego w Sztokholmie. Po przekazaniu poczty powrócił do kraju. Po sukcesie tej wyprawy, powierzono mu znacznie poważniejszą funkcję – jako emisariusz miał dotrzeć do
rządu RP w Londynie. To właśnie na potrzeby tej misji przybrał pseudonim „Jan
Nowak”. Wyruszył w 1943 roku. W Anglii odbył rozmowy zarówno z przedstawicielami rządu polskiego, jak i władz angielskich, w tym z premierem Winstonem
Churchillem (marzec 1944). Z Anglii został przetransportowany do Włoch.
W nocy z 25 na 26 lipca 1944, lecąc na pokładzie samolotu, który wyruszył z
bazy lotniczej w Brindisi, wylądował w pobliżu Tarnowa (ten sam samolot zabrał
na pokład kilku polskich polityków oraz szczątki rakiety V-2 – akcja „Most III”),
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a następnie dotarł do Warszawy jako ostatni emisariusz przed wybuchem Powstania Warszawskiego, a w przeddzień kapitulacji, działając z rozkazu komendanta AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, wyruszył do Londynu, wywożąc setki dokumentów i zdjęć. Jako emisariusz Armii Krajowej zyskał sobie
przydomek Kurier z Warszawy.
14. Bolesław _________ ( 7 ) , ps. „Żmudzin”, „Biały”, „Bielski”, „Cichocki” (ur. 27
sierpnia 1898 w Zaturcach, zm. 2 stycznia 1953 w Warszawie) – oficer Policji
Państwowej w II Rzeczypospolitej, mjr Wojska Polskiego. Do 1922 roku w Armii
Czerwonej. Po powrocie do Polski w grudniu 1922 został zweryfikowany
w stopniu porucznika. Służył Straży w Granicznej i Policji Państwowej. Od początku 1939 sprawował funkcję kierownika Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej PP w Wilnie w stopniu komisarza. Jego działalność polegała m.in.
na rozpracowywaniu antypaństwowych organizacji, przede wszystkim komunistycznej agentury, która była na tych terenach szczególnie rozbudowana i niebezpieczna. Zrzucono go do kraju w nocy z 1 na 2 września 1942 w ramach
operacji lotniczej „Smallpox”. W końcu września został przydzielony do organizacji sabotażowo-dywersyjnej pod kryptonimem „Wachlarz”. Wspólnie z por.
Janem Piwnikiem ps. „Ponury” był współorganizatorem słynnej akcji odbicia
więźniów z więzienia niemieckiego w Pińsku (18 stycznia 1943). Był szefem
Centrali Służby Śledczej i zastępcą Komendanta (inspektora) Głównego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Jednocześnie od czerwca 1943 pełnił
funkcję dowódcy oddziału dyspozycyjnego pod kryptonimem „Podkowa” –
„Sztafeta”, którego zadaniem była ochrona lokali i aparatu Delegatury Rządu.
Na jego czele wykonał 25 akcji likwidacyjnych na agentach i konfidentach. Po
wybuchu Powstania Warszawskiego został dowódcą odcinka taktycznego
w podobwodzie Śródmieście – Północ Królewska – Kredytowa – pl. Małachowskiego (pluton „Podkowa”, 4. kompania, batalion „Bartkiewicz”). Z chwilą utworzenia 20 września 1944 Warszawskiego Korpusu AK został mianowany dowódcą III batalionu 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej 28. Dywizji Piechoty
AK im. Stefana Okrzei. Po kapitulacji oddziałów powstańczych 2 października
1944 przebywał w obozach jenieckich. Do Polski wrócił w 17 maja 1947 po zagwarantowaniu bezpieczeństwa przez brata Konstantego Kontryma – generała
w armii Berlinga, skierowany tam z Armii Czerwonej. Został aresztowany 13
października 1948. Po prawie 4-letnim ciężkim śledztwie (tortury) mjr „Żmudzin”
wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 26 czerwca 1952, zatwierdzonym przez Sąd Najwyższy 9 października, został skazany na karę
śmierci. Wyrok wykonano prawdopodobnie 2 lub 20 stycznia 1953.
15. Władysław ___________ ( 9 ) , ps. „Bomba”, „Wujek” (ur. 7 listopada 1918
w Stanisławowie, zm. 12 grudnia 1980 w Krakowie) – kpt. piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego, jeden z przywódców
polskiej samoobrony na Wołyniu. Na okupowane tereny Polski zrzucono go
w nocy z 1 na 2 września 1942 w ramach operacji lotniczej „Chickenpox”. Po
okresie klimatyzacji został przydzielony do II odcinka sieci „Wachlarz” na Wołyniu, gdzie pełnił funkcję dowódcy ośrodka dywersyjnego Kowel-Sarny, działającego w kierunku Kijowa. Kiedy „Wachlarz” został rozwiązany, skierowano go
służby w strukturach Okręgu AK „Wołyń”. 8 lipca 1943 inspektor rówieński Armii
Krajowej, kpt. Tadeusz Klimowski ps. „Ostoja”, powierzył „Bombie” zadanie od49
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budowy sieci konspiracyjnej na terenie powiatu kostopolskiego, rozbitej wskutek aresztowań niemieckich. W połowie lipca 1943 „Bomba” zorganizował na
polecenie dowództwa blisko 500-osobowy oddział partyzancki, który operował
w rejonie Huty Starej w powiecie kostopolskim, gdzie mieściła się baza polskiej
samoobrony. Trzon oddziału stanowili dawni obrońcy Huty Stepańskiej. W ciągu następnych pięciu miesięcy oddział „Bomby” stoczył w powiecie kostopolskim szereg potyczek z oddziałami UPA, ratując tysiące Polaków od śmierci
z rąk upowców. Prowadził również walkę z Niemcami, współpracując niekiedy
z sowiecką partyzantką, w tym ze słynnym oddziałem Kowpaka. Największe
zwycięstwo „Bomba” odniósł 16 listopada 1943 pod Moczulanką, gdzie przy
współpracy z sowieckim oddziałem partyzanckim ze zgrupowania Szytowa,
dowodzonym przez kpt. Kotlarowa zdołał rozbić i częściowo rozproszyć liczące
blisko 1,2 tys. ludzi zgrupowanie UPA, przeprowadzające atak na bazę samoobrony w Hucie Starej. W grudniu 1943 „Bomba” został aresztowany po przybyciu na spotkanie po zaproszeniu jednego z dowódców partyzantki radzieckiej, gen. Naumowa. Żołnierze eskorty zostali zastrzeleni, a kpt. „Bomba”, por.
Strzemię i ks. Oboźnik odstawieni do Kijowa, a później do Moskwy. W Moskwie
„Bombę” sądzono i skazano na karę 25 lat więzienia, jako przedstawiciela „obcej agentury”. Po czterech latach pobytu w więzieniu w Moskwie, został skierowany na Kamczatkę do kopalni miedzi. Sterany, ze zniszczonym zdrowiem,
powrócił do kraju w grudniu 1956 roku.
16. Antoni _____________ ( 11 ) , ps. „Chełmoński”, „Głowacki”, „Hulewicz”,
„Wołk”, „Wroński” (ur. 15 sierpnia 1914 w Wołczuchach, zm. 2 sierpnia 1969 w
Opolu) – polski oficer zawodowy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym. W nocy z 13 na 14 marca 1943 zrzucony do Polski (operacja lotnicza
„Window”). Został przydzielony do komórki „993/G” Oddziału II B (kontrwywiad)
Komendy Głównej AK. Później przeniesiony do Oddziału II Obszaru AK Lwów,
kierownik referatu legalizacyjnego, od połowy 1944 roku kierownik wywiadu
wojskowego. Po zakończeniu akcji „Burza” we Lwowie został od 1 sierpnia
1944 szefem Oddziału II w organizacji „NIE”(jako kpt. „Hulewicz”), a następnie
likwidatorem tej organizacji we Lwowie (do października 1945). Został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP 20 grudnia 1945, przewieziony do Warszawy i
przetrzymywany w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. W 1946 przekazany sowieckiemu MGB. W procesie w Kijowie został skazany na karę śmierci, zamienioną później na 20 albo 25 lat więzienia. Skierowany do łagru na Kołymę.
Wrócił do Polski 15 grudnia 1955.
17. Adam __________ ( 8 ) , ps. „Adam”, „Albin”, „Tońko”, „Brona”, „Pług” (ur. 18
września 1913 w Wierzchosławicach, zm. 30 kwietnia 1988 w Warszawie) –
kpt. Armii Krajowej i WiN, działacz podziemia antykomunistycznego. Zgłasza
się na skok do kraju jako jeden z pierwszych przeszkolonych cichociemnych.
Po zrzucie zostaje oficerem V odcinka organizacji dywersyjnej Wachlarz.
W 1943 dowódca Kedywu w Okręgu Wilno AK. Od 1944 zastępca dowódcy
i dowódca 6. Wileńskiej Brygady AK. Szef Oddziału III Komendy Okręgu Wilno
AK. Od końca 1947 kurier Delegatury Zagranicznej WiN. Aresztowany przy
próbie przekroczenia granicy PRL w połowie czerwca 1954. 21 maja skazany
na karę śmierci, zamienioną na karę dożywotniego więzienia. 29 listopada 1967
wyszedł na wolność.
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18. Henryk _______________ ( 13 ) , ps. „Spokojny” (ur. 16 listopada 1917, zm.
1996). W 1942 już w Wielkiej Brytanii awansowany na stopień podporucznika.
16 lutego 1943 znalazł się ponownie w kraju. Po okresie aklimatyzacji przydzielono go jako instruktora dywersji do Kedywu Okręgu AK Kraków. Kolejne miesiące to szkolenie podległych mu partyzantów i sprawdziany nabytych umiejętności w akcjach dywersyjnych. Razem z innym cichociemnym – Ryszardem
Nuszkiewiczem wziął udział w likwidacji groźnego agenta Gestapo – Michała
Pańkowa. Natomiast 29 stycznia 1944 uczestniczył w akcji wysadzenia pod
Grodkowicami pociągu, którym z Krakowa do Lwowa podróżował gubernator
Hans Frank. Po wojnie aresztowany przez UB spędził ponad pięć lat w więzieniu.
19. Jan Marian ___________ ( 9 ) vel Jan Marian Gałecki (ur. 27 stycznia 1918
w Krakowie, zm. 22 października 1943 w Opolu Lubelskim), ps. „Pływak”, „Kania”, „Ewa” – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i oficer Armii Krajowej, ppor. piechoty, cichociemny. Brał udział w walkach z Niemcami we Francji
w składzie 1. Dywizji Grenadierów. W czerwcu i lipcu 1940 roku dwukrotnie dostawał się do niewoli. Dwukrotnie udawało mu się uciec, drugim razem 24
kwietnia 1941 roku. 13 lipca 1941 dostał się drogą morską do Wielkiej Brytanii.
Został przydzielony do II batalionu 1. Brygady Strzelców. Po przeszkoleniu został przerzucony do Polski, w nocy z 1 na 2 października 1942, w ramach operacji „Gimlet” dowodzonej przez kpt. Stanisława Króla. Dostał przydział do Kedywu Okręgu Śląsk AK. Po przyjeździe do Krakowa został zdekonspirowany
i aresztowany przez Gestapo. Po torturach pozornie zgodził się na współpracę
– gestapowcy zlecili dotarcie do Komendy Głównej AK. Po powrocie do Warszawy złożył przełożonym w AK szczegółowe sprawozdanie. Sprawę badał
Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II InformacyjnoWywiadowczego sztabu Komendy Głównej AK. Dwaj gestapowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by skontaktować się z Poznańskim, zostali zlikwidowani
30 marca 1943 w kawiarni „Europejskiej” przez komórkę „993/W”. Gałecki został w maju 1943 roku przydzielony do Kedywu Okręgu Lublin AK, gdzie był organizatorem i pierwszym dowódcą Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu, który
stworzył z drużyn dywersyjnych powiatów lubelskiego i puławskiego. Brał udział
w wielu akcjach dywersyjnych, m.in. w likwidacjach załóg majątków rolnych
pracujących na potrzeby niemieckie. 22 października 1943 kierował akcją likwidacji konfidentów niemieckich na terenie Opola Lubelskiego. Został śmiertelnie
postrzelony przez esesmana znajdującego się w jednym z mieszkań. Zmarł
podczas odskoku grupy likwidacyjnej. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.
21. Henryk ___________ ( 9 ) , ps. „Wicher”, „Eryk”, „Bąk”, „Trzaska”, „Leśny”,
„Henryk Turowski”, „Henryk Jezierski”, „Henryk Rogowski”, „Wasyl Biszko” (ur.
7 lipca 1898 w Waśniewie, zm. 16 grudnia 1989) – ppłk Wojska Polskiego.
W nocy z 6 na 7 stycznia 1942 był zrzucony na spadochronie na tereny okupowanej Polski. W lutym 1942 wyznaczony został na zastępcę szefa Związku
Odwetu (Franciszka Niepokólczyckiego), jednocześnie pełnił funkcję oficera
wyszkolenia Związku Odwetu. Przygotowywał akcję dywersyjną o kryptonimie
„Wieniec”, przeprowadzoną w nocy z 7 na 8 października 1942, która polegała
na paraliżu linii kolejowych wokół Warszawy (sam brał również udział w tej ak51
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cji). Zorganizował szkołę dywersyjną o kryptonimie „Zagajnik”, ukończyło ją ok.
1,2 tys. kursantów, a działała do lipca 1944. W sierpniu 1943 wyznaczony na
kierownika zaopatrzenia terenu dla okręgów wschodnich. W maju 1944 mianowano go Komendantem Okręgu AK Polesie. W okresie „Burzy” dowodził 30.
Poleską Dywizją AK. Na wieść o Powstaniu Warszawskim siły dywizji skierował
na pomoc walczącej Warszawie, jednakże 18 sierpnia, pod Otwockiem, zgrupowanie to zostało rozbrojone przez Armię Czerwoną. Dowódca Dywizji uniknął
aresztowania, gdyż w czasie akcji Armii Czerwonej znajdował się poza zgrupowaniem, przygotowując kwatery dla podkomendnych. 11 grudnia został aresztowany za przynależność do AK. Po śledztwie prowadzonym przez J. Światłę
skazano go na 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. W czasie transportu do więzienia we Wronkach 26 lipca 1945, pod Bąkowcem koło
Dęblina, został uwolniony wraz z grupą 120 więźniów przez partyzancki oddział
„Orlika” (Mariana Bernaciaka). 6 października 1945, po czym kara więzienia
uległa zawieszeniu. Prześladowany przez UB pomimo ujawnienia, w lutym
1946 wyjechał wraz z rodziną z Łodzi do Wrocławia.
23. Antoni __________ ( 8 ) , ps. „Antoni”, „Igła”, „Ponar”, „Suseł”, „Nieczuja”, „Vanadi”, „Kujawiak”, „Mazecki” (ur. 1 stycznia 1899 w Radziejowie, zm. 27 stycznia 1979 we Wrocławiu) – członek POW, powstaniec wielkopolski. We wrześniu
1939, podczas obrony Grodna dowodził 200 osobowym oddziałem. Zrzucony w
nocy z 17 na 18 lutego 1943 na teren kraju. Został skierowany przez gen. Grota-Roweckiego do pracy w komendzie Okręgu Armii Krajowej Kraków. Następnie został szefem dywersji i partyzantki Inspektoratu rejonowego „Maria” (obwody Miechów, Olkusz, Pińczów). W marcu Antoni Iglewski zorganizował
pierwszy w inspektoracie „Maria” oddział partyzancki „Skrzetuski”. Pod koniec
lipca 1944 brał udział w walkach o utworzenie, a następnie utrzymanie terenu
tzw. Rzeczypospolitej Kazimiersko-Proszowickiej. W sierpniu 1944 został dowódcą samodzielnego partyzanckiego Baonu Szturmowego „Suszarnia” 106.
Dywizji AK. Był jednocześnie zastępcą dowódcy 106. Dywizji AK. Jego oddział
przeprowadził 184 wypady zbrojne, przeprowadzając likwidacje konfidentów i
gestapowców. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 wyjechał do Ostrowa
Wielkopolskiego. Działał w antykomunistycznych organizacjach konspiracyjnych: „NIE”, Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj i w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Po ujawnieniu w październiku 1945 mieszkał kolejno
w Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu. W grudniu 1948 został aresztowany przez tamtejszą bezpiekę i wywieziony do Krakowa. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego
z 1953 został skazany na 8 lat więzienia. Na wolność wyszedł w 1956 na mocy
amnestii.
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25. Najsłynniejszy ośrodek szkolenia Cichociemnych powstał w czerwcu 1941 roku
w ____________ ( 10 ) House pod Leven
w Szkocji. Miejscowość ta była kwaterą
główną 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej utworzonej i dowodzonej przez
generała Stanisława Sosabowskiego. Tu
zbudowano słynny Małpi Gaj (Monkey
Groove) i pierwszą wieżę spadochronową
na Wyspach Brytyjskich, zbudowaną od
podstaw rękami polskich żołnierzy. Po zaliczeniu sprawdzianu w Małpim Gaju i wieży
spadochronowej trafiali do Ringway, gdzie
ćwiczyli skoki z samolotów. Następnie byli
delegowani do Audley End pod Londynem,
gdzie odbywał się kurs odprawowy, na którym przyswajali sobie fałszywe życiorysy,
zapoznawano ich z warunkami życia
w okupowanym kraju, wyposażano w fałszywe dokumenty itp. Potem czekali
już tylko na przerzut do Polski. Po ukończonym szkoleniu skoczkom wystawiano „cenzurki”, czyli opinie o cichociemnych, które drogą radiową trafiały do kraju
i były pomocne Oddziałowi I KG AK przy ustalaniu przydziałów. Ostatni kurs
zakończył się 21 września 1944.
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KRAJOWEJ
Zamieszczono przede wszystkim informacje o dowódcach najwyższych szczebli
dowodzenia, Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) oraz jego kontynuatorki – Armii Krajowej. Jako uzupełnienie podano także krótkie życiorysy wybranych dowódców niższego szczebla.
Poziomo
2. Gen. broni Kazimierz ____________ ( 10 ) , ps. „Baca”, „Godziemba”, „Józef”,
„Józef Godziemba”, „Ryszard”, „Szef” (ur. 19 listopada 1885 w Warszawie, zm.
11 października 1969 w Arundel, w Kanadzie). 16 listopada 1918 został mianowany przez Piłsudskiego dowódcą Okręgu Generalnego Warszawa. 14
kwietnia 1925 Prezydent RP mianował go dowódcą Okręgu Korpusu Nr VII
w Poznaniu. W latach 30. zastępował marszałka podczas jego zagranicznych
urlopów. Jednocześnie działał aktywnie w służbie dyplomatycznej. 10 września
1939 został mianowany dowódcą grupy armii południowych (Frontu Południowego). Naczelny Wódz podporządkował mu Armię „Małopolska” i Armię „Kraków”. Kilkakrotnie przełamał niemieckie okrążenia, kierując się w stronę Lwowa. Wobec kapitulacji Lwowa przed Armią Czerwoną w cywilnym przebraniu
przedostał się przez tereny okupowane przez Armię Czerwoną przez Karpaty
Wschodnie na Węgry, po czym dotarł do Francji na początku października
1939. Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej od 13 listopada 1939 do 29
czerwca 1940. Po klęsce Francji przekazał dowództwo ZWZ gen. StefanowiRoweckiemu. W Wielkiej Brytanii m.in. współprzewodniczył polskoczechosłowackiemu komitetowi przygotowującemu projekt konfederacji obu
państw. Ustąpił z rządu na znak protestu przeciwko niesprecyzowaniu stanowiska polskiego w sprawie granic wschodnich w układzie Sikorski-Majski podpisanym 30 lipca 1941 . 8 lipca 1943, cztery dni po tragicznej śmierci gen. broni
Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, został mianowany
Naczelnym Wodzem. Był przeciwny wybuchowi Powstania Warszawskiego. W
czasie walk w stolicy zabiegał o pomoc aliantów, zarzucając rządom Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych niedotrzymanie zobowiązań sojuszniczych. 30
września 1944 zdymisjonowany pod naciskiem Brytyjczyków.
5. Gen. dyw. Tadeusz Marian ____________ ( 10 ) , ps. „Bór”, „Znicz”, „Lawina”,
„Korczak” (ur. 1 czerwca 1895 w Chorobrowie, zm. 24 sierpnia 1966 w Buckley
w Anglii) – dowódca Armii Krajowej od 17 lipca 1943 do 11 października 1944,
następnie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. Z dniem 15 listopada 1918
został przyjęty do Wojska Polskiego. W kampanii wrześniowej 1939 najpierw
dowódca Ośrodka Zapasowego Zgrupowania Kawalerii w Garwolinie, a następnie zastępca dowódcy Kombinowanej Brygady Kawalerii płk. Adama Zakrzewskiego w składzie Armii Lublin, z którą walczy pod Górą Kalwarią i Zamościem. Pod koniec 1939 stworzył w Krakowie konspiracyjną Organizację Wojskową i kierował nią do stycznia 1940, kiedy podporządkowała się ZWZ, przyjął
wówczas pseudonim „Korczak”. Komendant Obszaru Kraków ZWZ, od 8 lutego
1940 generał brygady, po dekonspiracji i przedostaniu się latem 1941 do Warszawy zastępca komendanta głównego ZWZ – dowódcy AK. Od jesieni 1941
do czerwca 1943 był również komendantem Obszaru Zachodniego, obejmują54
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cego okręgi: poznański i pomorski. Od 1 lipca 1943 (formalnie od 17 lipca) dowódca Armii Krajowej. W 1943 roku wydaje rozkaz stanowiący podstawę zastosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec niemieckich osadników
biorących udział w akcji wysiedlania Polaków z Zamojszczyzny nakazując uderzenia na osady niemieckie, których mieszkańcy brali bezpośredni lub pośredni
udział w zbrodniach okupanta. („Wsie takie nakazałem spalić, a ludność wyciąć
w pień”.). Wydał również rozkaz odwetowych pacyfikacji osiedli ukraińskich
podczas trwania „rzezi wołyńskiej”. Od marca 1944 gen. dyw. Podjął decyzję
o wybuchu Powstania Warszawskiego. Uznawał, że „zawdzięczanie uwolnienia
Warszawy przez Rosję byłoby zrezygnowaniem z niepodległości i poddaniem
się Rosji”.
7. ______ ( 4 ) Pseudonim gen. Stefana Roweckiego, Komendanta Głównego
Związku Walki Zbrojnej od 30 czerwca 1940 do 14 lutego 1942, Dowódcy Armii
Krajowej od 14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943.
8. Julian ________ ( 6 ) , ps. „Lampart” (ur. 1 lutego 1904 w Niedźwiedziu, pow.
limanowski, zm. 9 kwietnia 1964 w Krakowie). Podczas kampanii wrześniowej
dowodził baterią artylerii w obronie Twierdzy Modlin. Od jesieni 1940 organizował oddział partyzancki w Gorcach. Po utworzeniu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich i jego zaprzysiężeniu 24 września 1944 roku jako jednostki Wojska
Polskiego oddział kpt. „Lamparta” przemianowano na IV batalion 1. PSP AK.
Składał się on z dwóch kompanii: 10. dowodzonej przez por. Tadeusza Kosmowskiego ps. „Las” oraz 11. dowodzonej przez ppor. Adama Winnickiego ps.
„Pazur”. W celu zdobycia broni „Lampart” postanowił wykonać kilka wypadów
na Słowację i rozbroić placówki słowackie – w Nowej Białej i Frydmanie (zdobyto 1 rkm, 20 KB, kilka pistoletów, amunicję, granaty, hełmy, skórzane torby polowe, koce, namioty) oraz w Harkabuzie i Podwilku (zdobyto 1 rkm, 30 KB kilkanaście pistoletów 5 tys. sztuk amunicji, granaty, lornetki, koce, środki opatrunkowe). Zdobyta broń pozwoliła uzbroić następny pluton.
9. ________ ( 6 ) Pseudonim gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Komendanta Głównego Służby Zwycięstwu Polski, od 27 września 1939 do 4-5
stycznia 1940, potem formalnie komendanta okupacji sowieckiej Związku Walki
Zbrojnej (nie objął obowiązków).
11. Roman _______ ( 5 ) , ps. „Pola” , „Smuga” (ur. 16 lipca 1910 w Trembowli; zm.
3 marca 1986 w Łodzi) – dowódca akcji „Góral”, w wyniku której 12 sierpnia
1943 roku pozyskano 106 mln złotych z niemieckiego konwoju przewożącego
pieniądze do Banku Emisyjnego. W 1931 roku ukończył Korpus Kadetów nr 1
we Lwowie, a następnie Szkołę im. Wawelberga i Rotwanda
w Warszawie. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, podczas której był dowódcą kompanii łączności w Armii Poznań – brał udział w bitwie nad Bzurą. Po
zakończeniu walk wrócił do Warszawy i już jesienią 1939 roku rozpoczął organizowanie łączności Komendy Okręgu Warszawskiego Służby Zwycięstwu Polsce. Był więziony na Pawiaku od 13 października 1941, uciekł 11 września
1942. Przeszedł do Kedywu AK, w maju 1943 został dowódcą Oddziału Specjalnego „Sęk” (zwanego potem „Pola”). Walczył w Powstaniu Warszawskim,
dowodził zalążkiem Batalionu Kwatermistrzostwa, wcielonym na Muranowie do
zgrupowania „Leśnik” około 10 sierpnia, był kwatermistrzem zgrupowania „Leśnik” oraz szefem łączności w sztabie zgrupowania „Radosław”.
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14. Maciej ______________ ( 12 ) , ps. „Kotwicz” (ur. 1 lipca 1906 w Pacewiczach,
zm. 21 sierpnia 1944 w Surkontach) – ppłk dypl. Wojska Polskiego, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, dowódca partyzancki w Okręgu Nowogródek. W
czasie kampanii wrześniowej przydzielony został do sztabu Suwalskiej Brygady
Kawalerii wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Po
zakończeniu wojny poprzez Francję dostał się do Wielkiej Brytanii. 27 grudnia
1941 wyleciał do Polski z ekipą skoczków nr 2 w operacji o kryptonimie „Jacket”. W Warszawie jako emisariusz Naczelnego Wodza spotkał się z gen. Stefanem Roweckim i otrzymał przydział do oddziału operacyjnego sztabu ZWZ. W
marcu 1944 został skierowany do Okręgu Nowogródek, po jakimś czasie objął
dowództwo Zgrupowania Nadniemeńskiego. Kontynuował rozbudowę oddziału
i szkolenia. W marcu 1944 opracował koncepcję operacji „Ostra Brama” – w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK,
zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. W kwietniu i maju zgrupowanie przeprowadziło kilkanaście
akcji bojowych, w tym także z partyzantką sowiecką – w obronie własnej lub
ludności cywilnej. 18 sierpnia 1944 został wyznaczony na komendanta Podokręgu Nowogródek AK. 19 sierpnia Rosjanie rozpoczęli akcję likwidacji polskich oddziałów na przedpolu Puszczy Rudnickiej. 21 sierpnia jego 72-osobowy
oddział znalazł się w Surkontach, gdzie około południa został zaatakowany
przez batalion NKWD w sile ok. 600 ludzi, co doprowadziło do rozbicia oddziału. Straty polskie wyniosły 36 zabitych i rannych, których Rosjanie dobijali na
polu walki (Sowieci oficjalnie przyznali się do strat w wysokości 18 zabitych),
poległ także „Kotwicz”.
16. Gracjan Klaudiusz ______ ( 4 ) , ps. „Góral”, „Szczerbiec” (ur. 8 grudnia 1911 w
Laskówce, zm. 11 maja 1951 w Warszawie) – kapitan piechoty i broni pancernych Wojska Polskiego, dowódca 3. Wileńskiej Brygady AK. Uczestniczył w
wojnie obronnej 1939 roku jako dowódca szwadronu technicznogospodarczego w 33. Dywizjonie Pancernym w ramach Wileńskiej Brygady
Kawalerii. Po zajęciu Wilna przez wojska niemieckie przeszedł do konspiracji
w szeregach AK; współorganizował 17-osobowy Oddział Lotny im. Króla Bolesława Chrobrego AK. Od początku września 1943 dowodził oddziałem partyzanckim AK działającym w rejonie Sużan. Od grudnia 1943 do lutego 1944
współdziałał z 6. Wileńską Brygadą AK. W tym czasie jego oddział, liczący ok.
100 partyzantów, został nazwany 3. Wileńską Brygadą AK. Brał udział w licznych akcjach zbrojnych, m.in. w Turgielach, Rudominie, Polanach, Mikuliszkach, gdzie w styczniu 1944 rozbił ekspedycję karną niemieckiej żandarmerii
i litewskiej policji pomocniczej. W nocy z 29 na 30 czerwca opanował Troki,
zdobywając znaczną ilość broni, amunicji i wyposażenia wojskowego. Na czele
swojej brygady (ok. 750 ludzi) brał udział 6-8 lipca w ciężkich ale nieudanych
walkach o Wilno w ramach operacji „Ostra Brama”, podczas których poniesiono
duże straty i wycofano się.17 lipca 1944 na odprawie oficerów AK w Boguszach
został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a następnie przewieziony do ZSRR, gdzie przebywał w obozach NKWD w
Riazaniu i Diagilewie. 1 marca 1946 udało mu się zbiec (była to jedna z nielicznych udanych i najbardziej znanych ucieczek) i dotrzeć do Wilna, skąd przybył
transportem repatriacyjnym do Łodzi. 10 lipca 1948 został tam aresztowany
przez UB pod fałszywym zarzutem działalności konspiracyjnej w ramach
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Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK mjr. Antoniego Olechnowicza
ps. „Pohorecki”. Oskarżono go też o współpracę z Niemcami w zwalczaniu partyzantki sowieckiej na Wileńszczyźnie. Po brutalnym śledztwie 13 listopada
1950 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. 11 maja 1951 został stracony w więzieniu mokotowskim. Zrehabilitowano go 17
stycznia 1959.
20. Bronisław _______________ ( 13 ) , ps. „Lot” (ur. 16 marca 1922 w Duniłowiczach, zm. 4 lutego 1944 w Warszawie) – dowódca udanego zamachu żołnierzy oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz” na Franza Kutscherę, Dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, przeprowadzonego w Warszawie 1 lutego 1944. Był jednym z inicjatorów
i głównych wykonawców akcji megafonowej z 3 maja 1942 na pl. Wilsona. Należał do najaktywniejszych członków PET-u, wraz z którym wszedł do Szarych
Szeregów, a następnie, w sierpniu 1943, wraz z drużyną CR 500 przeszedł
z Grup Szturmowych do nowo utworzonego oddziału „Agat” (późniejszy „Pegaz”, który z kolei wszedł w skład batalionu „Parasol”). Brał udział w wielu akcjach Grup Szturmowych i „Agatu”, m.in. w rozpoznaniu terenu do akcji pod Celestynowem i akcji specjalnej na SS-Oberscharführera Franza Bürkla.. Zmarł
4 lutego 1944 w Szpitalu Wolskim przy ul. Płockiej 26 w wyniku ran postrzałowych jamy brzusznej odniesionych podczas akcji Kutschera.
22. August Emil __________ ( 8 ) , ps. „Nil” (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24
lutego 1953 w Warszawie) – bojownik o niepodległość Polski, gen. bryg. Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK. Aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony
do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym MBP przy ul. Koszykowej. Później przewieziony do więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej 37
i oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów sowieckich. Odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Po sfingowanym
procesie, w którym przedstawiono wymuszone w śledztwie przez UB zeznania
podwładnych został 16 kwietnia 1952 skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m.
st. Warszawy na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego
1953 o godz. 15 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej.
W marcu 1989 został zrehabilitowany, uznano, iż „zarzucanej mu zbrodni nie
popełnił”.
Pionowo
1. ________ ( 6 ) Pseudonim gen. Antoniego Chruściela , dowódcy Okręgu Warszawskiego, kierującego w praktyce działaniami oddziałów AK w trakcie Powstania Warszawskiego.
3. Gen. broni Michał _____________ ( 11 ) – Karaszewicz, ps. „Doktor”, „Stawski”, „Stolarski”, „Torwid” (ur. 5 stycznia 1893 we Lwowie, zm. 22 maja 1964 w
Casablance) – Komendant Główny Służby Zwycięstwu Polski, od 27 września
1939 do 4-5 stycznia 1940. W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich,
dowodząc m.in. 5. Pułkiem Piechoty Legionów. W listopadzie 1918 roku zorganizował odsiecz dla walczącego Lwowa, która zaważyła na utrzymaniu miasta.
Po zdobyciu Lwowa dowodził do początku 1919 roku oddziałami polskimi wal57
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czącymi na południe od miasta. Podczas kampanii wrześniowej od 11 września
dowodził grupą operacyjną swojego imienia (15. i 27. Dywizją Piechoty) w składzie Armii „Pomorze” i wraz z nią uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Po kapitulacji Warszawy 27 września 1939 stanął na czele organizacji wojskowej Służba
Zwycięstwu Polski, która była pierwszą organizacją konspiracyjną w okupowanej Polsce. Po utworzeniu Związku Walki Zbrojnej – ZWZ został komendantem
Obszaru nr 3 Lwów. W marcu 1940 został aresztowany przez funkcjonariuszy
NKWD podczas próby przekroczenia granicy niemiecko-sowieckiej. Trafił do łagru pod Workutą, a potem na Łubiankę. Zwolniony w sierpniu 1941 podjął służbę w Armii Polskiej w ZSRR jako dowódca 6. Dywizji Piechoty „Lwów”. 16 marca 1943 został zastępcą dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie, gen. dyw. Władysława Andersa. Obowiązki zastępcy dowódcy armii łączył z funkcją dowódcy
Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie, a od sierpnia 1944 – dowódcy 3. Korpusu Polskiego.
4. Kazimierz __________________ ( 16 ) , ps. „Gołdyn”, „Kuczaba”, „Paprzyca”
(ur. 11 lutego 1898 w Kozłowie, zm. 5 sierpnia 1979 w Warszawie) – płk Wojska Polskiego. W 1918 wstąpił do Wojska Polskiego. W latach 1932-1934 był
szefem sztabu i zastępcą komendanta głównego Związku Strzeleckiego. W
1936 został szefem Oddziału Wyszkolenia w Dowództwie Korpusu Ochrony
Pogranicza. We wrześniu 1939 był szefem sztabu 18. Dywizji Piechoty ze składu SGO Narew, dowodzonej przez płk. Stefana Kosseckiego. W konspiracji był
członkiem Organizacji Orła Białego w 1940 przeszedł z organizacją do ZWZ.
Był szefem Oddziału V-O Łączności i zastępcą szefa sztabu Komendy Głównej
Armii Krajowej. W 1945 aresztowany w Polsce, a następnie internowany w Kazachstanie. W latach 1949-1956 był więźniem stalinowskim. W latach 70. Pełnił
funkcję kierownika Komisji Historycznej 18. Dywizji Piechoty. W ostatnich latach
życia uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
6. Gen. bryg. Leopold __________ ( 8 ) , ps. „Niedźwiadek”, „Biedronka”, „Bronka”, „Jan”, „Jan Mrówka”, „Jan Ogór”, „Kobra”, „Konrad”, „Kula”, „Miller”, „Mrówka”, „Stary Boba”, „Osa”, „Pan Jan”, „Sęp”, „Termit” (ur. 12 listopada 1898, zm.
24 grudnia 1946 w sowieckim więzieniu na Łubiance w Moskwie) – dowódca
Armii Krajowej od 1 października 1944, formalnie od 21 grudnia, do 27 marca
1945 (aresztowany przez NKWD w Pruszkowie), formalnie do rozwiązania AK
19 stycznia 1945. Walczył zarówno w I wojnie światowej, jak i w wojnie polskobolszewickiej. We wrześniu 1939 bronił Warszawy jako szef sztabu odcinka
„Zachód” i od 18 września dowódca zgrupowania swojego imienia na Woli. Po
kapitulacji Warszawy razem z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim od
października 1939 współorganizował konspirację i został mianowany komendantem Okręgu Służby Zwycięstwa Polsce w Łodzi. Od 2 listopada 1940 był
komendantem ZWZ we Lwowie pod ps. „Mrówka”. Płk dypl. z 3 maja 1940
i komendant ZWZ-AK terenów okupowanych przez sowietów. Został aresztowany w nocy z 21 na 22 stycznia 1941 roku przez NKWD i wywieziony do Moskwy, gdzie osadzono go w więzieniu Lefortowo. Po wybuchu wojny niemieckosowieckiej i podpisaniu układów między rządem gen. Władysława Sikorskiego
i rządem ZSRR, został zwolniony z więzienia. Objął funkcję szefa sztabu (do
maja 1942) w tworzonej na terenie ZSRR armii polskiej. Przeciwnik wycofania
Armii Andersa z ZSRR. W okresie od kwietnia 1942 do czerwca 1943 dowodził
58
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7. Dywizją Piechoty na Bliskim Wschodzie, a następnie do października 1943
był w dyspozycji szefa sztabu Naczelnego Wodza na Bliskim Wschodzie,
a pomiędzy październikiem 1943 i majem 1944 pełnił służbę w Oddziale VI
Specjalnym Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. W nocy z 21 na 22 maja
1944, po uprzednim przeszkoleniu spadochronowym na kursie cichociemnych,
został zrzucony do kraju w ramach operacji lotniczej „Weller 29”. Z dniem 22
maja 1944 awansowany do stopnia generała brygady, przyjął ps. „Kobra”. 3
czerwca 1944 objął stanowisko szefa Operacji i I zastępcy szefa Sztabu KG
AK, gen. Tadeusza Pełczyńskiego ps. „Grzegorz”. Był w dowództwie AK jednym z głównych zwolenników walki zbrojnej w Warszawie. Podczas powstania
przebywał w Warszawie, a po powstaniu w Częstochowie. W wyniku prowokacji
NKWD i UB z 27 na 28 marca 1945 zaproszony został wraz z członkami Delegatury Rządu przez gen. Sierowa na pertraktacje polityczne do Pruszkowa, al.
Armii Krajowej 11. Wbrew kategorycznemu rozkazowi gen. Andersa oraz Szefa
Sztabu Naczelnego Wodza gen. Kopańskiego postanowił ujawnić się wobec
Rosjan, przyjmując zaproszenie na pertraktacje. Został aresztowany razem
z 15 innymi przywódcami AK i Państwa Podziemnego, a następnie wywieziony
do Moskwy. Na procesie twardo i nieustępliwie bronił dobrego imienia AK i Polskiego Państwa Podziemnego. Nie ujawnił żadnych istotnych szczegółów na
temat NIE. W trakcie procesu bronił idei Powstania Warszawskiego i podkreślał, że dobre stosunki z ZSRR nie będą możliwe bez zachowania niepodległości Polski. Został skazany na 10 lat więzienia, co było najwyższą karą wśród
oskarżonych. Po 1945 jego los pozostawał nieznany. Dopiero w październiku
1955 i w 1956, władze ZSRR ogłosiły, iż zmarł w więzieniu na Łubiance 24
grudnia 1946 na skutek ataku serca i paraliżu, a jego zwłoki zostały spalone
w krematorium NKWD na cmentarzu Dońskim w Rosji. Informacje dotyczące
przyczyny śmierci były kwestionowane, Adam Bień oraz Antoni Pajdak, także
oskarżeni w procesie szesnastu, twierdzili, że „Niedźwiadek” został zamordowany (obaj słyszeli, jak został wyprowadzony z celi nr 62 na egzekucję w Wigilię 1946).
7. ___________ ( 9 ) Pseudonim gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Komendanta
Głównego Związku Walki Zbrojnej o, od 13 listopada 1939 do 29 czerwca 1940.
8 lipca 1943, cztery dni po tragicznej śmierci gen. broni Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, został mianowany Naczelnym Wodzem.
10. Gen. dyw. Stefan Paweł _________ ( 7 ) , ps. „Grot”, „Rakoń”, „Grabica”, „Inżynier”, „Jan”, „Kalina”, „Tur" (ur. 25 grudnia 1895 w Piotrkowie Trybunalskim,
zamordowany w okresie pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 w Sachsenhausen) –
Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej od 30 czerwca 1940 do 14 lutego
1942, Dowódca Armii Krajowej od 14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943. W latach 1919-1920 walczył w wojnie z bolszewikami, m.in. jako szef Oddziału 2.
Frontu Południowo-Wschodniego i Grupy Uderzeniowej gen. Edwarda RydzaŚmigłego. W czasie kampanii wrześniowej dowodził brygadą w obronie środkowej Wisły, a później w pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Po kapitulacji armii uniknął niewoli i powrócił do Warszawy. Tam 5 października 1939
został zastępcą komendanta Służby Zwycięstwu Polski gen. bryg. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. 3 maja 1940 został mianowany na generała brygady. W tym samym roku został komendantem Obszaru Warszawskiego ZWZ,
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a następnie całego obszaru Polski pod okupacją niemiecką. 30 czerwca 1940
został komendantem głównym ZWZ i dowódcą Sił Zbrojnych w Kraju. Pod koniec 1941 utworzył organizację „Wachlarz”. Doprowadził do połączenia najważniejszych organizacji konspiracyjnych w kraju w jednolite wojsko podziemne,
które od 1942 roku występujące jako Armia Krajowa. 14 lutego 1942 został
Dowódcą Armii Krajowej, następnie dokonał jej restrukturyzacji, usprawniając
system dowodzenia. 30 czerwca 1943 został zdekonspirowany i aresztowany
w warszawskim mieszkaniu przy ul. Spiskiej 14 m. 10 przez ekipę Gestapo dowodzoną przez SS-Untersturmführera Ericha Mertena. Następnie został przewieziony do Berlina, gdzie stanowczo odrzucił niemiecką propozycję współdziałania (m.in. wzięcia udziału w planowanej akcji antybolszewickiej). Osadzony
w połowie lipca 1943 w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, jako więzień honorowy. 1 sierpnia 1944, Heinrich Himmler, na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego nakazał niezwłoczne zgładzenie Stefana Roweckiego.
12. Tadeusz ____________ ( 10 ) ps. „Grzegorz”, „Adam”, „Wolf”, „Robak”, (ur. 14
lutego 1892 w Warszawie, zm. 3 stycznia 1985 w Londynie) – w latach 19401941 komendant okręgu lubelskiego ZWZ. Rozpracowany przez tamtejsze Gestapo powrócił do Warszawy i objął funkcję szefa sztabu KG ZWZ-AK (lipiec
1941– październik 1944). Jednocześnie, od lipca 1943 był zastępcą komendanta głównego AK. 1 października 1943 mianowany przez Naczelnego Wodza na
stopień generała brygady. Dowodził akcjami sabotażowymi przeprowadzanymi
przez oddziały Kedywu wymierzonymi w niemiecką machinę wojenną (m.in.
przerwania kilku linii kolejowych). W czasie Powstania Warszawskiego został
ciężko ranny podczas bombardowania gmachu PKO na ul. Świętokrzyskiej (4
września 1944), w związku z czym przestał pełnić funkcję szefa sztabu KG AK.
W powstaniu stracił syna Krzysztofa, podchorążego w pułku AK „Baszta”. Po
upadku powstania trafił do niemieckiego obozu w Langwasser, a następnie
w Colditz. Po wyzwoleniu obozu przez aliantów w 1945 kontynuował służbę
wojskową na stanowisku Szefa Sztabu Naczelnego Wodza. Po zakończeniu
wojny na emigracji działał w środowiskach kombatanckich Armii Krajowej, m.in.
Przewodniczący Rady Studium Polski Podziemnej i przewodniczący komitetu
redakcyjnego monumentalnego wydawnictwa Armia Krajowa w dokumentach
1939-1945 (1970-1981).
13. Adolf _______ ( 5 ), ps. „Góra”, „Dolina” (ur. 22 maja 1914 w Wiśle, zm. 26
stycznia 2000 w Londynie) – jeden z dowódców oddziałów Armii Krajowej,
w stopniu kolejno podporucznika, porucznika (1944) i majora (1945?). Walczył
w ponad 200 starciach i potyczkach, w zdecydowanej większości zwycięskich.
Odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Po przeszkoleniu cichociemnych został przerzucony do Polski w nocy
z 16 na 17 lutego 1943 i otrzymał przydział do Kedywu Okręgu AK „Czapla”
(Białystok), a następnie do Okręgu AK „Nów” (Nowogródek), działając pod
pseudonimem „Góra”. W składzie Zgrupowania Stołpce Okręgu Nowogródek
AK walczył w Puszczy Nalibockiej z oddziałami niemieckimi i policji białoruskiej.
Po rozbiciu Zgrupowania zorganizował na bazie 40 pozostałych akowców swój
oddział, który w ciągu kilku miesięcy rozrósł się do ponad 800 ludzi (znaleźli się
w nim uciekinierzy z oddziałów sowieckich), z czego połowę stanowiła kawaleria i stoczył ok. 200 walk z Sowietami (w tym m.in. z Otriadem Bielskich), cza60
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sami przy udziale niemieckim po stronie polskiej. W lecie 1944 roku, w obliczu
szybkiego zbliżania się frontu wschodniego w wyniku Operacji Bagration,
szczęśliwie przeprowadził 861 żołnierzy wraz z taborami (ponad 150 furmanek)
400 kilometrów na zachód w stronę Warszawy i przekroczył Wisłę pod Nowym
Dworem Mazowieckim (jawnie, mostem, wśród reorganizujących się oddziałów
niemieckich). Pod koniec lipca 1944 „Góra” (zmieniwszy pseudonim na „Dolina”) podporządkował się w Dziekanowie Polskim kpt. Józefowi Krzyczkowskiemu ps. „Szymon” – komendantowi VIII Rejonu „Łęgów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK. 2 sierpnia „Dolina” razem ze swoimi ludźmi zaatakował lotnisko na Bielanach. W nocy z 2 na 3 września dokonał skutecznego
ataku na stacjonujący we wsi Truskaw batalion znienawidzonej formacji SSRONA, rozgramiając go i zabijając 250 rosyjskich esesmanów i raniąc 100,
przy stracie zaledwie 10 zabitych i 10 rannych. Po katastrofalnej klęsce oddziałów Grupy Kampinos w walce pod Jaktorowem 29 września dołączył z oddziałem 80 żołnierzy do 25. Pułku Piechoty AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej
Podokręgu Piotrków. Po rozwiązaniu oddziału w listopadzie 1944 roku stanął
na czele konnego Oddziału „Doliny”, walcząc na dawnych szlakach „Hubala” do
stycznia 1945 roku, kiedy to ruszyła sowiecka ofensywa zimowa. W 1945 roku
wyemigrował, uciekając przez Czechosłowację do Wielkiej Brytanii. Odwiedził
kraj w 1990 roku, entuzjastycznie witany przez swoich byłych żołnierzy, a także
przez przedstawicieli władz, armii i orkiestrę wojskową.
14. Ppor. Kazimierz ________ ( 6 ) , ps. „Orkan” (ur. 17 stycznia 1919 w Kurozwękach, zm. 6 maja 1944 w Warszawie) – dowódca akcji „Weffels” przeprowadzonej 1 października 1943 o godzinie 9.00 w celu wykonania wyroku śmierci
wydanego przez sąd podziemny na SS-Sturmmanna Ernsta Weffelsa – kierownika zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku, który wykazywał się niespotykanym bestialstwem. Akcja „Weffels” miała ogromny wydźwięk psychologiczny.
15. _____________ ( 11 ) Pseudonim gen. Leopolda Okulickiego, dowódcy Armii
Krajowej – od 1 października 1944 (formalnie od 21 grudnia) do 27 marca 1945
(aresztowany wówczas przez NKWD w Pruszkowie), a formalnie do rozwiązania AK 19 stycznia 1945 .
17. Płk Antoni ___________ ( 9 ) , ps. „Monter”, „Sokół”, „Cięciwa”, „Dozorca”, „Konar”, „Madej”, „Nurt”, „Ryż”, „Kaliński”, „Rzeczyca”, „Andrzej Smalawski” (ur. 16
czerwca 1895 w Gniewczynie Łańcuckiej, zm. 30 listopada 1960
w Waszyngtonie) – dowódca Okręgu Warszawskiego AK, kierujący w praktyce
działaniami oddziałów AK w trakcie Powstania Warszawskiego. Od grudnia
1918 w Wojsku Polskim, na różnych szczeblach dowódczych. W marcu 1938
objął dowództwo 82. Syberyjskiego Pułku Strzelców im. Tadeusza Kościuszki
w Brześciu. Na czele tej jednostki walczył w kampanii wrześniowej 1939. Po
kapitulacji Twierdzy Modlin dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w
obozie przejściowym Soldau w Działdowie, z którego zwolniony został w końcu
października tego roku. Od czerwca 1940 w konspiracji, szef Wydziału III taktyczno-wyszkoleniowego. Od października szef sztabu Komendy Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ, a od maja 1941 – komendant tego okręgu.
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18. Ppłk dypl. Jan Wojciech __________ ( 8 ), ps. „Oliwa” (ur. 23 maja 1910
w Krakowie, poległ 18 kwietnia 1944 w chutorze Dobry Kraj na Wołyniu) – dowódca 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK od 11 lutego do 18 kwietnia 1944
roku. Od grudnia 1939 lub stycznia 1940 wszedł do tzw. sztabu dywersji SZP,
stworzonego i kierowanego przez mjr. F. Niepokólczyckiego. Od 1942 był dowódcą Oddziałów Dyspozycyjnych, potem Oddziałów („Motor” – „Sztuka”) Kedywu Komendy Głównej AK, używając pseudonimów: „Ziomek”, „Rudzki”, „Kalinowski”, „Lipiński”, później „Dyrektor”. W listopadzie 1942 awansowany do
stopnia majora. Często osobiście dowodził zespołami żołnierzy w akcjach dywersyjnych. W grudniu 1943 mjr „Oliwa” otrzymał nominację na stanowisko
szefa sztabu Okręgu Wołyń.
19. Płk Jan __________ ( 8 ) , ps. „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, „Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”, „Wolski” (ur. 29 września 1899
w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1983, tamże) – dowódca Armii Krajowej, po
aresztowaniu 27 marca 1945 gen. Okulickiego przejął nieformalnie jego obowiązki, od 23 marca 1945, formalnie mianowany 13 maja 1945 – delegat Sił
Zbrojnych w Kraju do rozwiązania Delegatury Sił Zbrojnych 6 sierpnia 1945.
Kampanię wrześniową 1939 odbył w Sztabie Armii „Kraków” na stanowisku
szefa Oddziału III Operacyjnego. Podczas okupacji niemieckiej od października
1939 działał w SZP i ZWZ – szef sztabu okręgu Warszawa miasto SZP i ZWZ.
Następnie Szef Biura Informacji i Propagandy w Komendzie Głównej AK. Przeciwnik mianowania gen Bora-Komorowskiego na dowódcę AK. Po Powstaniu
Warszawskim w niewoli niemieckiej. W oflagu prowadził jawną agitację prosowiecką. W marcu 1945 po powrocie z niewoli zastępca komendanta organizacji
„NIE”. Organizator i dowódca Delegatury Sił Zbrojnych. Był zwolennikiem zakończenia pozbawionej perspektyw walki zbrojnej i podjęcia działalności politycznej w sierpniu 1945 rozwiązał DSZ. We wrześniu 1945 założył konspiracyjną organizację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. 5 listopada 1945 został
aresztowany. Mimo iż w śledztwie nie był torturowany, ujawnił UB całą organizację, z więzienia wysyłał do swoich oficerów listy, wzywające do ujawnienia i
zaprzestania walki. Wydał bezpiece cały majątek, który pozostał mu w spadku
po AK – milion dolarów w złocie i banknotach, drukarnie, archiwa, radiostacje.
Było to powodem kolejnej fali aresztowań podziemia niepodległościowego.
Skazany w procesie pokazowym w 1947 na karę 8 lat więzienia, dwa dni później ułaskawiony przez Bieruta w uznaniu zasług. Zwolniony z więzienia w lutym
1947 roku. Zawierzywszy gwarancjom śledczych MBP o nierepresjonowaniu,
ujawnił wszystkich swoich współpracowników i nawoływał do ujawnienia się pozostałych żołnierzy WiN. Na procesie mówił o „smutnej sławy WiN”, potępiał
„faszystowskie NSZ”. Wyraził satysfakcję z powodu sowieckiej aneksji ziem
wschodnich RP. Przyjęty do Wojska Polskiego, był wykładowcą w Akademii
Sztabu Generalnego w Warszawie. W 1949 ponownie aresztowany i więziony
do 1954. Później pracownik Instytutu Historii PAN (gdzie obronił doktorat).
21. _____ ( 3 )Pseudonim gen. Tadeusza Komorowskiego, dowódcy Armii Krajowej
od 17 lipca 1943 do 2 października 1944.
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W połowie 1941 Komendant Główny Armii Krajowej, gen. Stefan Rowecki „Grot”,
w porozumieniu z biskupem polowym gen. Józefem Gawliną, powołał na Naczelnego Kapelana AK ks. płk. Tadeusza Joachimowskiego. Ks. Jakubowskiemu podlegała cała Służba Duszpasterska AK, którą kierował poprzez wyznaczonych dziekanów obszarów AK.
Poziomo
1. Jan Paweł ______________ ( 12 ) , ps. „ks. Longin” (ur. 4 września 1877 w
Warszawie, zm. 12 sierpnia 1942) – ksiądz, doktor teologii, instruktor harcerski
i społecznik, harcmistrz Rzeczypospolitej, przewodniczący Komendy Naczelnej
ZHP, Przewodniczący ZHP (1923, 1927-1929, 1939-1942), wiceprzewodniczący ZHP (1920-1924, 1931-1939), Naczelny Kapelan ZHP (1924-1925), kapelan
Szarych Szeregów (1939-1941), dziekan Wojska Polskiego. W latach 19201921 działał na rzecz zjednoczenia organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. W latach 1923 oraz 1927-1929 pełnił funkcję Przewodniczącego ZHP, a w latach 1924-1925 był jego naczelnym kapelanem. Od 1919 był kapelanem Wojska Polskiego. 27 grudnia 1933 został do
służby czynnej i mianowany zawodowym duchownym wojskowym w stopniu
dziekana ze starszeństwem z 1 stycznia 1934 i 1. lokatą w duchowieństwie
wojskowym wyznania rzymsko-katolickiego. Następnie w latach 1935-1939 był
kanclerzem Kurii Polowej WP. W latach 1939-1942 przewodniczący Szarych
Szeregów. Poszukiwany przez Gestapo ukrywał się w Konstancinie. Zmarł
podczas okupacji w Warszawie, pochowany na Starych Powązkach .
6. Ks. Jan Piotr _________ ( 7 ) (ur. 23 czerwca 1910 w Osieku k. Sandomierza,
zm. 9 stycznia 1995 w Laskach k. Warszawy) – polski ksiądz katolicki, biblista,
rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1942 wyjechał
z obawy przed aresztowaniem do Warszawy, gdzie został kapelanem sióstr
karmelitanek bosych oraz kapelanem wojskowym Narodowej Organizacji Wojskowej. Po scaleniu NOW z Armią Krajową, był także kapelanem AK. W grudniu 1942 został członkiem władz Stronnictwa Narodowego, w którym kierował
Centralnym Wydziałem Propagandy. Założył Organizację Kleru Polskiego, która
miała grupować kapelanów wojskowych. W czasie Powstania Warszawskiego
stał na czele Biura Informacji i Propagandy AK na Mokotowie, w stopniu podpułkownika. W imieniu władz powstańczych prowadził pertraktacje z dowództwem wojsk węgierskich pod Warszawą. Po upadku powstania przebywał kolejno w Częstochowie i Krakowie. We wrześniu 1945 wycofał się z pracy w prezydium SN. Zagrożony aresztowaniem przez władze komunistyczne pracował
pod zmienionym nazwiskiem jako proboszcz – najpierw w Krośnie Odrzańskim
jako Stanisław Jankowski, a od lutego 1947 jako Stanisław Janczar w Jezioranach k. Olsztyna. Został aresztowany w dniu 5 lipca 1947, a w dniu 29 listopada 1947 skazany na karę śmierci za udział w organizacji mającej na celu obalenie przemocą ustroju RP oraz działalność wywiadowczą na rzecz obcego
mocarstwa. Został ułaskawiony przez Bolesława Bieruta, który 19 stycznia
1948 zamienił mu karę śmierci 15 lat pozbawienia wolności. Od sierpnia 1948
przebywał w Zakładzie Karnym we Wronkach. W marcu 1955 udzielono mu
przerwy w karze i nie powrócił już ostatecznie do więzienia.
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8. Józef ___________ ( 9 ) (ur. 8 lutego 1903 w Bratkowicach, zm. 24 stycznia
1985 w Goświnowicach) – polski ksiądz katolicki, nauczyciel, wychowawca
i działacz społeczny, podczas II wojny światowej organizator tajnego nauczania
i kapelan Armii Krajowej, represjonowany w okresie stalinowskim. Kawaler Orderu Virtuti Militari. We wrześniu 1939 został powołany do pełnienia funkcji kapelana czasu wojny. Od początku okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną, przede wszystkim w organizację tajnego nauczania na terenie Rzeszowszczyzny. Używał pseudonimów „Frer”, „Prus”, „Niezgoda”, „Burski”, „Tarcica”, „Szczepański”. Pełnił posługę kapelana w Obwodzie ZWZ-AK Przeworsk,
następnie Inspektoracie AK Przemyśl i Podokręgu AK Rzeszów. 1 kwietnia
1944 został awansowany do stopnia podpułkownika. Był odznaczony Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po
wkroczeniu wojsk sowieckich w grudniu 1944 został aresztowany i do stycznia
następnego roku więziony w Rzeszowie. 19 czerwca 1950, po wygłoszeniu antykomunistycznego kazania wielkopostnego, został aresztowany przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowie za tzw. szeptaną propagandę i w grudniu skazany na cztery lata więzienia. Zwolniony po
amnestii w 1953.
10. Ludwik _______ ( 5 ) (ur. 11 sierpnia 1904 we wsi Smroków pow. miechowski,
zm. 16 lutego 1962) – kapelan, hubalczyk, żołnierz Armii Krajowej, ppłk Wojska
Polskiego. W listopadzie 1939 roku w lasach spalskich podczas udzielania posługi kapłańskiej rannemu ułanowi Tadeuszowi Madejowi zetknął się z oddziałem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Organizował dla oddziału zaopatrzenie w papierosy, słodycze oraz mapy. W święta Bożego Narodzenia, po
zgłoszeniu chęci wstąpienia do oddziału, został do niego przyjęty.
W oddziale chodził w mundurze bez dystynkcji i bez broni. Udzielał pod Huciskiem ostatniego namaszczenia umierającym. Po wyjściu z lasów suchedniowskich rozchorował się na tyfus. Prawdopodobnie sam poprosił mjr. Dobrzańskiego o pozostawienie go w gajówce Zabrody koło Oleszna. Przewieziony do
jakiejś wsi wśród lasów, którą opuścił, ponieważ zainteresowała się nim straż
leśna. Przebywał przez krótki czas u swojej siostry w Cerekwi pod Radomiem,
a następnie przewieziony do Smrokowa ukrywał się w specjalnym schowku
w stodole. Po powrocie do zdrowia działał w konspiracji. W 1943 roku należał
do oddziału leśnego AK zgrupowania „Żelbet” w batalionie „Skała”, gdzie wykonywał zadania jak inni żołnierze.
12. Giedymin _________ ( 7 ) , ps. „Długosz”, „Kazimierz” (ur. 14 lutego 1903
w Brodziszczach – powiat wołożyński, zm. 7 grudnia 1967 w Gutkowie pod
Olsztynem) – polski duchowny rzymsko-katolicki, kapelan Armii Krajowej, kanonik kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, wieloletni proboszcz w Elblągu.
Od 1941 pozostając w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, dosłużył się stopnia podpułkownika. W latach 1943-1944 był dziekanem Okręgu
Nowogródzkiego Armii Krajowej, potem kapelanem 19. Dywizji Armii Krajowej.
Nadzorował miejsca schronienia rannych akowców. Do pracy konspiracyjnej
wciągnął wielu księży, zakonników i sióstr zakonnych. Szczególne zasługi położył jako organizator tajnej drukarni Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej,
wydawał i redagował szereg pism, korzystając przy tym z własnego nasłuchu
radiowego. Był również redaktorem jedynego w Polsce pisma podziemnego dla
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kapelanów wojskowych i oficerów oświatowych Armii Krajowej – „Sursum Corda”. Od 1944 ponownie administrował parafią Porudomino. Na tamtejszej plebanii został w styczniu 1945 aresztowany przez NKWD; wywieziony do łagrów
sowieckich, przebywał tam do schyłku 1948. 12 grudnia 1949 został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w areszcie olsztyńskim, spędził w więzieniach w Łęczycy i Łodzi kolejne 15 miesięcy.
13. Stanisław _____ ( 3 ) (ur. 17 września 1908 w Czelatycach koło Jarosławia, zm.
31 października 1983). W 1941 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej
i został mianowany kapelanem Placówki „Sosna I” oraz skarbnikiem Obwodu
Kolbuszowa. Jako kapelan przeprowadzał odprawy duszpasterskie z żołnierzami ZWZ-AK. Tematem wiodącym był „Obowiązek względem Ojczyzny”,
a także sprawa nadużywania alkoholu i jego negatywnych skutków. W 1943
zorganizował i przeprowadził rekolekcje dla żołnierzy placówki. Zimą 1944
ukończył konspiracyjny kurs podchorążych rezerwy. Jednocześnie na plebani
prowadził tajne nauczanie młodzieży. Po zajęciu Rzeszowszczyzny przez Armię Czerwoną rozpoczęły się masowe aresztowania żołnierzy AK. W tej sytuacji ksiądz kontynuował działalność konspiracyjną. Na przełomie kwietnia i maja 1945 został mianowany Komendantem Obwodu AK Kolbuszowa w stanie likwidacji. Jednym z jego zadań było organizowanie i niesienie pomocy rodzinom
zabitych, uwięzionych i wywiezionych do łagrów żołnierzy AK. Kiedy 2 września
1945 utworzono Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, ksiądz zasilił jego szeregi.
Początkowo pełnił obowiązki kierownika Rady WiN Kolbuszowa, a później był
jego zastępcą. 14 stycznia 1949, o godz. 4.00, funkcjonariusze WUBP w Rzeszowie przeprowadzili rewizję plebani w Mazurach, ksiądz po odrzuceniu propozycji zostania tajnym współpracownikiem UB został aresztowany. Przez dwa
miesiące był poddawany śledztwu w WUBP w Rzeszowie i w PUBP w Kolbuszowej, gdzie był katowany: miał połamane kości, wybite zęby, odbite wnętrzności. Był trzymany w karcerze o wymiarach 90 na 90 cm, gdzie w błocie i wodzie stał po trzy tygodnie zalany krwią i nieprzytomny. 11 maja 1949 Wojskowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał księdza na karę 10 lat więzienia, utratę
praw publicznych i obywatelskich na 3 lata oraz przepadek całego mienia na
rzecz skarbu państwa. Odzyskał wolność w październiku 1953, po odsiedzeniu
4 lat i 9 miesięcy. Następne miesiące dochodził do siebie i leczył podupadłe
zdrowie. Wyglądał jak szkielet człowieka, był bez zębów i dziąseł. Najbliżsi
karmili go jak dziecko, żeby nie przedawkować jedzenia – po odrobinie – co
godzinę. W maju 1954 został wikariuszem w Hyżnem, w 1956 skierowano go
na stanowisko proboszcza do Samoklęsk. Wiosną 1960 został proboszczem w
Tyczynie. 30 października 1983, kiedy ks. Stanisław ubierał się do mszy świętej, pękła mu aorta i nastąpił wewnętrzny wylew. Zmarł następnego dnia tuż po
północy.
14. Stefan ___________ ( 9 ) (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981
w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946-1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas
Polski w latach 1948-1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego. Po wybuchu II wojny światowej
z polecenia bpa Michała Kozala ukrywał się przed Gestapo we wsi Stanisławka
w województwie lubelskim. W okresie Powstania Warszawskiego pod pseudo65
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nimem „Radwan III” był kapelanem Zgrupowania AK „Kampinos”, działającej
m.in. w Laskach, oraz szpitala powstańczego. Major Armii Krajowej.
16. Józef __________ ( 8 ) (ur. 12 grudnia 1912 w Marklowicach Dolnych zm. 26
maja 1944) – polski duchowny katolicki, działacz harcerski, żołnierz ZWZ-AK,
ps. „AD”, „Adam”, więzień w Mysłowicach, zamordowany w KL Auschwitz. W
okresie okupacji niemieckiej, od października 1942 roku był żołnierzem ZWZAK na terenie Cieszyna i Zaolzia jako kapelan podinspektoratu. Jego mieszkanie służyło za punkt kontaktowy dla członków konspiracyjnego wywiadu J. Margicioka. Zorganizował siatkę wywiadowczą we Frysztacie, Marklowicach
i Trzyńcu (jedna z najlepiej zorganizowanych organizacji konspiracyjnych na
Śląsku) oraz tajny kontakt kierownictwa ruchu oporu z osadzonymi w więzieniu
śledczym (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach i KL Auschwitz. W marcu
1943 roku został aresztowany i wpierw przebywał w więzieniu w Cieszynie,
skąd przetransportowano go do więzienia w Mysłowicach. Znalazł się wśród
więźniów, którzy w okresie 11-26 maja zostali przetransportowani na blok 11 w
KL Auschwitz. Nie otrzymał numeru obozowego, w związku z czym nie ma
zdjęcia obozowego. W dniu 26 maja 1944 jako jeden z około 170 więźniów został osądzony przez sąd doraźny katowickiego Gestapo i skazany na śmierć.
Wyrok wykonany został tego samego dnia przez rozstrzelanie.
19. Stanisław __________ ( 8 ) (ur. 23 kwietnia 1910 w Kazimierzy Wielkiej, zm. 12
grudnia 1993 w Radomiu) – prezbiter katolicki, kapelan 72. Pułku Piechoty AK
oraz drugi adiutant dowódcy pułku w czasie akcji „Burza”. Wstąpił w szeregi
ZWZ w Radomiu. W jego mieszkaniu była skrzynka kontaktowa. Ukrywał pieczątki do fałszywych dowodów, przenosił broń oraz opiekował się rodzinami,
które były w trudnych warunkach. Uwolnił z aresztu kilka osób, w tym kpt.
Edwarda Frankiewicza, kwatermistrza radomskiego Obwodu AK. W lipcu 1944
został kapelanem 72. Pułku Piechoty Okręgu Radomskiego AK. Używał pseudonimów „Jęk” i „Borowik”. Był jednocześnie drugim adiutantem dowódcy pułku,
mjr. Wacława Wyzińskiego. Brał udział we wszystkich walkach na Kielecczyźnie. 20 grudnia 1944 otrzymał order wojenny Virtuti Militari V klasy. W uzasadnieniu czytamy: „za wyróżniające się męstwo i poświęcenie w pełnieniu służby
duszpasterskiej podczas walk 72. Pułku Piechoty w akcji „Burza” oraz męstwo
w czasie walki w lasach niekłańskich w listopadzie 1944”.
20. O. kpt. Franciszek Janusz _______ ( 5 ) OFM (ur. 20 lipca 1912 w Żołyni, zm.
14 grudnia 2002 w Brodach) – polski duchowny katolicki, bernardyn, kapelan
AK w stopniu kapitana. W 1942 rozpoczął posługę jako zaprzysiężony kapelan
Obwodu AK Przeworsk w stopniu kapitana. Na przełomie 1942 i 1943 zorganizował kurs dla kapelanów wojskowych, prowadzony przez zawodowego księdza kapelana z Rzeszowa. Przechowywał pieniądze i dokumenty. Od 1943
uczestniczył w strukturach Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego AK. W
grudniu 1943 został kapelanem projektowanego szpitala Obwodu. Brał również
udział w tajnym nauczaniu. W maju 1944 przewoził pieniądze ze zrzutu lotniczego w okolicach Łańcuta na stację kolejową w Przeworsku; środki te zostały
wykorzystane do przygotowania Powstania Warszawskiego. Należał do Brygad
Wywiadowczych i Zrzeszenia WiN. 7 października 1946 został aresztowany i
trafił do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 28 października 1946 osadzono go na Zamku w Rzeszowie. 9 maja
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1947 usłyszał zarzut udzielanie czynnej pomocy nielegalnej organizacji wywiadowczej, działającej na szkodę Państwa Polskiego; mimo iż do niczego się nie
przyznał, został skazany na 7 lat więzienia. Po 3 miesiącach pobytu w Rzeszowie trafił do więzienia we Wronkach. Oprawcy stosowali wobec niego szereg
tortur fizycznych i psychicznych – kilkunastogodzinne przesłuchania, obelgi,
drwiny z Kościoła, przebywanie w 40-osobowych celach o wymiarach 6x6 m,
a następnie w pojedynczej celi przy otwartym w okresie jesienno-zimowym
oknie, bez prawa pisania, czytania, korespondencji, odwiedzin, bez jakiejkolwiek pomocy medycznej. Więzienie opuścił 21 lipca 1953 roku.
21. Michał _____________ ( 11 ) OP, właściwie Jan Franciszek książę … (ur. 19
lutego 1897 w Pełkiniach koło Jarosławia, zm. 6 września 1944 w Warszawie) –
dominikanin, wychowawca studentów, inżynier architektury. 2 sierpnia 1944
zgłosił się jako kapelan do walczącego na Powiślu III Zgrupowania AK „Konrad”. 6 września 1944, po upadku tej dzielnicy, nie wycofał się z powstańczymi
oddziałami, nie skorzystał z możliwości ukrycia się przed Niemcami w stroju
sanitariusza, jak mu zaproponowano, lecz pozostał do końca, jako jedyny
z personelu szpitalnego, z grupą ciężko rannych powstańców i cywilów w piwnicach firmy Alfa-Laval. Uważał, że chorych nie może opuścić i tylko przy nich
jest jego miejsce. Pół godziny po ewakuacji obsługi powstańczego szpitala
Niemcy rozstrzelali w piwnicach lazaretu pozostałych tam chorych i razem
z nimi o. Michała, który do końca wspierał rannych duchowo. Wywleczone z
piwnicy ciała spalono na pobliskiej barykadzie. Rok później przeprowadzono
ekshumację w celu przeniesienia ich do wspólnego grobu. Ciała o. Michała jednak nie zidentyfikowano. Beatyfikowany 13 czerwca 1999 w Warszawie przez
Jana Pawła II.
22. Stanisław ____________ ( 10 ) (ur. 9 lipca 1904 w Mierzanowicach, zm. 23
września 1946 w Kielcach) – kapelan wojskowy, proboszcz parafii św. Karola
Boromeusza w Kielcach (1945-1946). Przebywając w sierpniu 1939 roku na
wakacjach w Polsce, na wieść o powszechnej mobilizacji, przyłączył się do spotkanego oddziału, do kapitulacji pełnił w nim funkcję kapelana. Następnie był
wikariuszem w Jędrzejowie i Piekoszowie. W tej drugiej miejscowości w grudniu
1940 roku został aresztowany przez Niemców z powodu nieoddania przez parafian kontyngentu zboża i ziemniaków. Ponieważ udowodnił, że należał do
komisji kontyngentowej, został zwolniony. Od lipca 1941 roku wikariusz
w Skalbmierzu. W parafii tej organizował przedszkola i ochronki, działał też w
organizacji „Caritas”. Ponadto był kapelanem tamtejszej placówki AK (ps. „Stuła”). W styczniu 1943 roku został przeniesiony do Masłowa, gdzie nadal działał
w konspiracyjnym wojsku. Latem został ponownie aresztowany, lecz zbiegł
z aresztu. Następnie ukrywał się aż do zakończenia okupacji, nadal pełniąc
obowiązki kapelana AK. 21 sierpnia 1945 roku został administratorem parafii
św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach. 23 września 1946 roku ok.
godziny 9:00 został zastrzelony przez 19-letniego milicjanta Bolesława Bajera.
Ziółkowski udawał się wówczas na katechezę do Czarnowa. Na miejsce zbrodni przybył biskup Czesław Kaczmarek. W pogrzebie, któremu przewodniczył biskup Franciszek Sonik, uczestniczyło ok. stu kapłanów i 20 tys. ludzi. Zabójca
został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności. W wyniku amnestii
zmniejszono ją o 1/3, zaś w 1950 roku Bolesław Bierut ułaskawił Bajera.
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Pionowo
2. Tomasz ______________ ( 12 ) SJ, ps. „ksiądz Marek”, „ojciec Tomasz” (ur. 9
listopada 1904 w Warszawie, zm. 9 marca 1974 w Łodzi) – polski duchowny,
jezuita, muzyk-pedagog, harcerz, żołnierz AK, uczestnik obrony Lwowa i Powstania Warszawskiego, kierownik polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Podczas powstania oficjalny kapelan KG AK, batalionów „Wigry” i „Gustaw”. Po kapitulacji Starówki 2 sierpnia 1944 został wraz z rannymi w szpitalu przy ul. Długiej, gdzie był naocznym świadkiem zbrodni ludobójstwa dokonanej przez wojska niemieckie na pacjentach tej placówki. Uciekł z niewoli, przeżył miesiąc w
jednej z ocalałych piwnic Starówki. Po upadku powstania pełnił funkcję duszpasterza w podwarszawskich miejscowościach. Na początku 1945 oddelegowany
do Łodzi, gdzie został duszpasterzem akademickim. Pełnił tę funkcję do roku
1950, zapewniając łódzkim studentom nie tylko opiekę duchową, ale często
również materialną. Aresztowany przez UB 21 stycznia 1950, a następnie skazany na 12 lat więzienia za rzekomą działalność antypaństwową. Z więzienia
został zwolniony w 1956 roku.
3. Ks. Witold Kazimierz Lew ____________ ( 10 ) , ps. „Jan Jasiński”, „Witold Kołodko”, „Witek”, „Kalew”, „ks. Słoneczko”, „Żmigród” (ur. 16 kwietnia 1912 w Buku Pomorskim, zm. 20 stycznia 2012 w szpitalu im Leopolda Bellana w Paryżu)
– polski duchowny katolicki, protonotariusz apostolski, weteran II wojny światowej, kapelan, działacz polonijny i kombatancki we Francji, gen. brygady Wojska
Polskiego, kawaler Legii Honorowej. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939,
m.in. w walkach na granicy Prus Wschodnich. Od lutego 1940 w Związku Walki
Zbrojnej i Armii Krajowej, działał w Biurze Informacji Prasowej przy Delegaturze
Rządu na Kraj, prowadząc nasłuch audycji radiowych. Aresztowany w styczniu
1942 w lokalu, w którym funkcjonował radionasłuch, był przez dwa miesiące
przesłuchiwany i torturowany w siedzibie Gestapo w al. Szucha. Został wywieziony na Majdanek, nadal przekonany, że żyje z wyrokiem śmierci. W obozie
organizował życie religijne wśród więźniów. Współorganizował akcję dostawy
lekarstw i szczepionek oraz szczepienia przeciw tyfusowi na Majdanku. Pod
pseudonimami „Żmigród” i „Kalew” należał do tajnej organizacji pogotowia wojskowego na Majdanku. Przewiózł dużą ilość lekarstw do obozu w Brzezince,
wraz z transportem chorych. W kwietniu 1945 ewakuowany z Ohrdruf do Buchenwaldu, a następnie do Dachau, uciekł z transportu w Hartmannsdorf. Po
przedostaniu się przez linię frontu na stronę amerykańską przebywał w Gerze,
w obozie jeńców wojennych po ucieczce. Był kapelanem – oficerem łącznikowym dla wszystkich obozów osób deportowanych i jeńców wojennych na terenie XV Korpusu 3 Armii Amerykańskiej. Pozostając w strefie amerykańskiej,
sprawował opiekę duszpasterską i humanitarną nad obozami byłych jeńców
wojskowych, więźniów obozów koncentracyjnych i osób deportowanych.
4. Jan ___________ ( 9 ) (ur. 10 czerwca 1903 w Warszawie, zm. 11 sierpnia
1944 w Warszawie) – filozof chrześcijański związany z tzw. kołem krakowskim,
logik, ksiądz katolicki. 6 listopada 1939 został wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a stamtąd do Dachau. Wyszedł na wolność 4 stycznia
1941 i przedostał się do Warszawy. Działał w konspiracji, pełniąc obowiązki kapelana NSZ i starając się doprowadzić do porozumienia między NSZ a Armią
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Krajową. W czasie Powstania Warszawskiego oficjalnie pełnił funkcję kapelana
oddziałów Obwodu Ochota. Zginął 11 sierpnia 1944 na Ochocie, rozstrzelany
przez żołnierzy z oddziałów RONA.
5. Jan ___________ ( 9 ) (ur. 6 lutego 1914 w Bydgoszczy, zm. 23 sierpnia 1989
w Poznaniu) – polski biskup rzymsko-katolicki, profesor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, biskup pomocniczy gnieźnieński w latach
1975-1989. Po najeździe Niemiec na Polskę był kapelanem polowego szpitala
wojskowego w Gnieźnie, a następnie przybył do Bydgoszczy, gdzie sprawował
służbę w kościele farnym oraz w polowym szpitalu wojskowym przy ul. Jagiellońskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim jako kapelan Armii Krajowej, oddział „Roma”. Niósł pomoc w najtrudniejszych i prawie beznadziejnych
sytuacjach. Pod ogniem niemieckim wyciągał i opatrywał rannych.
7. Michał __________ ( 8 ), ps. „Ski” (ur. 1912, zm. 8 grudnia 1944) – ksiądz, kapelan AK, m.in. Obwodu Rzeszów, pedagog, związany pracą z Futomą i Błażową. Po święceniach kapłańskich w 1936 roku był kolejno duszpasterzem
w parafiach Pniów, Futoma, a następnie Błażowa koło Rzeszowa. W pierwszych miesiącach II wojny światowej włączył się w parafialne akcje pomocy na
rzecz wysiedlonych, ubogich, skierowanych do wyjazdu na roboty przymusowe.
Od lutego 1940, przyjmując pseudonim „Ski”, spieszył z pomocą organizacyjną
por. Józefowi Lutakowi, pierwszemu dowódcy Placówki ZWZ w Błażowej.
Współpracował z komórką wywiadowczo-dywersyjną „Ruch” w Inspektoracie
AK Rzeszów, pomagał budować nową tożsamość osobom poszukiwanym
przez władze okupacyjne, wystawiając im nowe metryki urodzenia, wykładał religię oraz język łaciński na tajnych kompletach organizowanych m.in. wspólnie
z dr. Brzękiem, uczestniczył w zajęciach konspiracyjnej Szkoły Podchorążych.
W listopadzie 1943 współuczestniczył w akcji dołączenia do świątecznego wydania konspiracyjnej gazetki „Na Posterunku” patriotycznego opłatka wigilijnego; przekazywał różne sumy pieniędzy m.in. na rzecz osób aresztowanych,
wdów i sierot po poległych żołnierzach; był w komisji oceniającej projekt sztandaru bojowego rzeszowskiego Inspektoratu AK oraz nadzorował jego późniejsze wykonanie. Formalnie mianowany kapelanem Obwodu AK Rzeszów
w 1944 roku. O świcie 4 grudnia 1944 ksiądz celebrował w kościele roratną
mszę św. W tym samym czasie grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej z pobliskiego Rzeszowa po dowództwem kpt. „Adama” –
Zygmunta Bieszczanina, zatrzymywała w okolicy pierwsze wytypowane wcześniej osoby. Jako jednego z ostatnich aresztowano po zakończonym nabożeństwie księdza. Kapłana oraz dwudziestu innych mieszkańców Błażowej przewieziono do Rzeszowa i poddano okrutnemu śledztwu. Został zamordowany
przez UB 8 grudnia 1944. Oddział IPN w Rzeszowie prowadził śledztwo w
sprawie okoliczności jego śmierci.
9. Zygmunt ____________ ( 10 ) MIC, ps. „Alkazar” (ur. 4 grudnia 1886 w Rudzie
Marymonckiej, zm. 22 czerwca 1965 w Otwocku) – polski duchowny, marianin,
działacz społeczny, żołnierz Armii Krajowej. W czasie wojny organizował wysyłanie paczek dla polskich żołnierzy w niemieckich obozach jenieckich. Włączył
się aktywnie w ratowanie warszawskich Żydów. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem zgrupowania „Żywiciel”. Zasłynął z heroicznej postawy,
odprawiając msze w skrajnie niebezpiecznych warunkach, ratując rannych
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i dbając o potrzeby materialne żołnierzy. Już w styczniu 1945 powrócił na Marymont. Działając w komitetach ekshumacyjnych, został bliskim współpracownikiem płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Wykorzystując ocalone fundusze
Armii Krajowej oraz legalne możliwości działania w ramach Komisji Likwidacyjnej, współorganizował z nim między innymi bursę dla sierot im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” oraz powstańcze kwatery na Wojskowych Powązkach. Za
tę działalność, w 1949 został aresztowany przez UB. Uznano go winnym próby
zmiany przemocą ustroju państwa i skazano na 6 lat pozbawienia wolności.
Z więzienia zwolniony został w roku 1953. Dopiero po zrehabilitowaniu przez
sąd w marcu 1957 mógł wznowić w pełni swoją działalność kapłańską.
11. Stefan ____________ ( 10 ) (ur. 1 września 1914 w Podolszycach, obecnie
dzielnica Płocka, zm. 20-21 stycznia 1989 w Warszawie) – ksiądz katolicki, prałat, kapelan Armii Krajowej i WiN, współzałożyciel Rodziny Katyńskiej. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Był kurierem przewożącym zaszyfrowane
komunikaty z Warszawy do Krakowa dla ks. abp Adama Sapiehy. Latem 1944
przewiózł do Krakowa tzw. depozyt katyński, czyli dowody z przeprowadzonej
przez Niemców ekshumacji grobów w Katyniu. W 1946 powrócił do Warszawy i
wstąpił do organizacji Wolność i Niezawisłość. Ukrywał się przed aresztowaniami. W latach 80. wraz z Wojciechem Ziembińskim zaczął tworzyć Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach. Został kapelanem Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i
upominał się o ujawnienie prawdy katyńskiej. Zginął zamordowany (prawdopodobnie ciosem karate) przez „nieznanych sprawców” na swojej plebanii na Powązkach w nocy z 19 na 20 stycznia 1989.
12. Józef Zator-___________ ( 9 ) , ps. „Czeremosz” (ur. 21 stycznia 1912 w Wicyniu, zm. 26 listopada 1978 w Gdańsku) – duchowny rzymsko-katolicki, ppłk Armii Krajowej. Pomagał w przerzutach oficerów polskich na Węgry i do Rumunii.
Zagrożony aresztowaniem przez NKWD ukrył się w seminarium duchownym
we Lwowie i w 1940 przez zieloną granicę dostał się do niemieckiej strefy okupacyjnej (Generalne Gubernatorstwo). Przy przekraczaniu sowieckoniemieckiej linii demarkacyjnej zatrzymany przez niemiecki patrol graniczny,
został zwolniony dzięki pomocy niemieckiego oficera, który był katolikiem. Zamieszkał w Krakowie przy Krowoderskiej 48, koło klasztoru Sióstr Wizytek. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Uczył także w tajnych gimnazjach
i liceach. W 1942 został oddelegowany przez kardynała Adama Stefana Sapiehę do pracy duszpasterskiej Polski Walczącej; mianowany zastępcą księdza
gen. Piotra Niezgody i dziekanem korpusu Armii Krajowej Okręgu Kraków. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari. W 1948 za działalność w AK został
aresztowany przez UB i przewieziony do Warszawy. Osadzony w areszcie
śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie w X pawilonie śledczym na Mokotowie; w 1949 skazany został na 15 lat więzienia. W więzieniu we Wronkach spędził 6 lat. Wyszedł na wolność po amnestii w 1955.
15. Józef ___________ ( 9 ) , ps. „Oracz” – w czasie okupacji wikariusz w Tarczynie, objął duchową opieką batalion por. Wacława Zagórskiego, ps. „Lech Grzybowski” w Zgrupowaniu „Chrobry II”. Gdy dotarł do oddziału, dowódca – dawny
działacz PPS – stwierdził, że oddział składa się głównie z robotników, którzy
„nie lubią klechów”, a część żołnierzy należy do innych wyznań. Ks. „Oracz” nie
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zniechęcił się takim powitaniem i szybko zyskał sympatię powstańców. Bardzo
dużo z nimi przebywał na pierwszej linii, przynosząc amunicję, żywność, wodę,
świeże ubranie. Spowiadał, grzebał umarłych i prowadził ewidencję tych, którzy
zginęli. Kilkanaście dni po przybyciu do oddziału zginął, spiesząc do rannych,
trafiony odłamkiem pocisku artyleryjskiego.
17. Tadeusz Julian _____________ ( 11 ) , ps. „Biskupowicz”, „Budwicz” (ur. 12 lutego 1892 w Kazimierzy Małej, zm. w sierpniu 1944) – ksiądz, dziekan Wojska
Polskiego, doktor filozofii, magister teologii, tajny szambelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy kielecki, płk Wojska Polskiego. 12 kwietnia 1917 administrator archidiecezji mohylewskiej, biskup Jan Cieplak nominował go na kapelana Wojska Polskiego na Wschodzie. 24 kwietnia tego roku wyjechał do Kijowa w celu objęcia funkcji kapelana 4. Pułku Strzelców Polskich Dywizji Strzelców Polskich. W listopadzie 1917 objął obowiązki kapelana 1. Dywizji Strzelców
Polskich. Równocześnie pełnił obowiązki kapelana 2. Pułku Strzelców Polskich.
4 lutego 1918 pod Tołoszczycą na wschód od Bobrujska, objął po kontuzjowanym płk. Konarzewskim dowództwo brygady i pomyślnie zakończył potyczkę
z Armią Czerwoną. W okresie od 1919 do lipca 1933 był kanclerzem Polowej
Kurii Biskupiej. Od października 1939 do kwietnia 1940 był więziony na Pawiaku. Po zwolnieniu był rektorem kościoła Św. Anny. W konspiracji działał od
1941. Był naczelnym kapelanem Sokolstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej
i naczelnym kapelanem Związku Walki Zbrojnej, a od 5 lutego 1943 roku naczelnym kapelanem i szefem służby duszpasterskiej Sił Zbrojnych w Kraju (Armii Krajowej). 23 lipca tego roku Józef Gawlina mianował go wikariuszem generalnym i zastępcą biskupa polowego Wojska Polskiego. Napisał znany modlitewnik dla żołnierzy pt. „Żołnierz Chrystusowy”, wydawany także w podziemiu.
Został rozstrzelany pomiędzy 6 a 8 sierpnia 1944 na podwórzu wypalonego budynku przy ul. Wolskiej, w rejonie kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika.
18. Jan _______ ( 5 ) (ur. 1 marca 1897 w Ossie, zm. 19 października 1991
w Warszawie) – polski duchowny, działacz społeczny, tłumacz, publicysta i pisarz religijny, żołnierz wojny roku 1920, obrony Warszawy we wrześniu 1939,
kapelan Szarych Szeregów i AK (ps. „Wojciech”, „Rybak”), uczestnik Powstania
Warszawskiego, działacz opozycji demokratycznej w PRL, ppłk WP, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.
W roku 1939 został zmobilizowany do wojska. 10 listopada 1939 w Kościele
Garnizonowym przy ul. Długiej w Warszawie przyjmował uroczystą przysięgę
organizatorów Tajnej Armii Polskiej – jednym z nich był Witold Pilecki. Dostał
przydział na kapelana w 84. Pułku Strzelców Poleskich. Po kapitulacji trafił do
Lasek, gdzie na krótko został kapelanem tamtejszego zakładu dla ociemniałych. Następnie trafił do Warszawy, gdzie przebywał aż do upadku Powstania
Warszawskiego. W tym okresie pełnił funkcje duszpasterskie w organizacjach
konspiracyjnych był kapelanem przy Komendzie Głównej AK, Szarych Szeregów, oraz Batalionów Chłopskich. W czasie okupacji współpracował z Frontem
Odrodzenia Polski oraz Radą Pomocy Żydom „Żegota”, której dostarczał katolickie metryki chrztu, konieczne do zmiany tożsamości ukrywających się ludzi.
W trakcie Powstania Warszawskiego został kapelanem pułku „Baszta” walczącego na Mokotowie. Po upadku powstania trafił do obozu przejściowego
w Pruszkowie, skąd został wywieziony na roboty do Niemiec.
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19. Józef ________ ( 6 ) SAC, ps. „Rudy”, (ur. 6 grudnia 1916 w Łapszach Niżnych
na Spiszu, zm. 23 września 1944 w Warszawie) – polski ksiądz pallotyn, błogosławiony Kościoła katolickiego, męczennik II wojny światowej, kapelan Zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Po święceniach w 1941 roku rozpoczął studia na tajnych kompletach na Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i posługiwał w konspiracji jako kapelan
Armii Krajowej. Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.
Odprawiał w trudnych warunkach nabożeństwa, udzielał pomocy rannym i
umierającym, pomagał ludności cywilnej. W ostatnich dniach powstania zrezygnował z możliwości przeprawy pontonowej na drugi brzeg Wisły. Podczas pacyfikacji Czerniakowskiego Przyczółka wzięty do niewoli przez Niemców, został
23 września 1944 powieszony na własnej stule po torturach na zapleczu magazynu przy ul. Solec w Warszawie.
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Kobiety stanowiły około 10% stanów osobowych AK. Prezydent RP dekretem z 27
października 1943 uznał, iż „żołnierze kobiety mają te same obowiązki i prawa, co
żołnierze mężczyźni”, co sankcjonowało faktycznie istniejący stan rzeczy, szczególnie w AK i otwierało możliwości do prawnego uregulowania różnych kwestii,
w tym stopni wojskowych. Nadanie kobietom-żołnierzom stopni wojskowych nastąpiło 23 września 1944. Straty wśród kobiet żołnierzy AK szacowane są na blisko 5
tys 3 .
Poziomo
5. Barbara ____________ ( 10 ) , ps. „Witek Błękitny”, „Baśka” (ur. 11 czerwca
1924
w Toruniu). Od stycznia 1943 działała w szeregach AK, używając pseudonimu
„Witek Błękitny”. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka, sanitariuszka i wartowniczka w Kompanii Sztabowej 100 (WSOP). Po upadku powstania została wywieziona na roboty do Niemiec (Zagłębie Ruhry). Wiosną
1945 powróciła do kraju. Od kwietnia do maja 1947 utrzymywała w Warszawie
kontakt ze swoim kuzynem Stanisławem Kuczyńskim ps. „August”, kurierem
2. Korpusu do rtm. Witolda Pileckiego, przybyłym nielegalnie do Polski w celu
organizowania przerzutu rodzin oficerów 2. Korpusu do Berlina. Udzielała mu
pomocy, przechowywała w swoim mieszkaniu przywiezione przez niego instrukcje oraz umożliwiła mu nawiązanie kontaktów organizacyjnych. 28 maja
1947 została zatrzymana przez UB w związku ze śledztwem i procesem rtm.
Witolda Pileckiego i jego współpracowników pod zarzutem udzielania pomocy
Stanisławowi Kuczyńskiemu. Prokuratura Wojskowa wydała nakaz jej aresztowania 7 czerwca 1947. Przeszła śledztwo w MBP i w X oddziała przy ul. Rakowieckiej. Wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 30 września 1947 oraz z dnia 21
października 1948 została skazana z art. 5 i 6 MKK na 3 lata więzienia. Od maja 1949 była więziona w ZK w Fordonie, skąd po odbyciu kary została zwolniona 7 czerwca 1950 roku. W 1986 otrzymała profesurę filologii polskiej. Niezależnie od prac naukowych, z wielkim poświeceniem i pasją zajmuje się historią
działań niepodległościowych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem więźniarek Fordonu. W 1992 wydała Wiersze więzienne Ireny Tomalakowej. Działa
w Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego, w której pełni funkcję Kanclerza Orderu „Polonia Mater Nostra Est”. Orderem tym, nadawanym od 1995
odznaczane są i otrzymują tytuł Kawalera tego Orderu osoby najbardziej zasłużone dla narodu polskiego.
8. Janina Bronisława ________ ( 6 ) , ps. „Marianka” (ur. 16 stycznia 1915, zm. 23
grudnia 1985). 19 marca 1937 rozpoczęła pracę na stanowisku p.o. komendantki Koła Lokalnego Przysposobienia Wojskowego Kobiet w stopniu starszej
aspirantki. Od pierwszych dni wojny PWK opiekowało się uciekinierami i osobami ewakuowanymi, prowadziło punkty informacyjne na dworcach.
7 września 1939 zgłosiła się do dyspozycji kierownictwa PWK i otrzymała przydział do drużyny sanitarnej w Szpitalu Ujazdowskim. Pracowała tam do kapitu3

Kilka szczegółow można znaleźć w wykorzystanej pracy: Marek Ney-Krwawicz, Kobiety Żołnierze Armii
Krajowej, http://www.polishresistance–ak.org/12%20Artykul.htm
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lacji stolicy. 7 listopada 1939 została zaprzysiężona do Służby Zwycięstwu Polski przez ppłk. Leopolda Okulickiego. Był on komendantem Okręgu Łódzkiego
SZP. Janina pozostała w jego bezpośredniej dyspozycji, organizując sieć łączności konspiracyjnej na terenie Łodzi. Na przełomie lat 1939-1940 Gestapo
przypadkowo wpadło na ślad organizacji. Uznano Janinę za „spaloną” na terenie Łodzi. Opuściła więc miasto i w połowie marca 1940, wraz z Leopoldem
Okulickim przeszła granicę między Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem.
Po zameldowaniu się w Warszawie u Janiny Karasiówny „Bronki” przyjęła
pseudonim „Marianka” i otrzymała przydział do Oddziału V (Dowodzenie
i Łączność) Wydziału Łączności Konspiracyjnej V-K Komendy Głównej Związku
Walki Zbrojnej. W pierwszym okresie służby jeździła jako kurierka z pocztą do
Krakowa, Radomia, Kielc i Lublina. W maju 1940 Komenda Główna powierzyła
jej zorganizowanie i kierownictwo komórki kancelaryjno-szyfrowej na kraj. Przez
komórkę tę przechodziły wszystkie pisma KG do komend obszarów i okręgów.
W pierwszym okresie używano kryptonimu „Orkiestra”. W 1942 komórka osiągnęła swój szczytowy punkt rozwoju i zmieniła nazwę na „Piła”, a w lipcu 1944
na „Banda” – utrzymaną już do końca działalności.
9. Irena _________ ( 7 ) z d. Kowalska, I voto Jędrychowska, ps. „Soldau”, „Słowik”, „Maria”, „Maria Niedźwiecka” (ur. 26 października 1895 w Warszawie, zm.
25 grudnia 1971 tamże). Od 1914 roku należała do Związku Strzeleckiego, była
żołnierzem Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 roku powróciła
do Warszawy, przyjęto ją do Ochotniczej Legii Kobiet, w ramach której walczyła
w obronie Lwowa oraz otrzymała pierwszy stopień oficerski – podporucznika. W
1921 przeszła doszkolenie w Podchorążówce Rezerwy Piechoty
w Warszawie, w 1922 roku zweryfikowano jej stopień wojskowy. Działała w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W listopadzie 1939 była pierwszą kurierką gen. Michała Tokarzewskiego, która dotarła do Bazy Łączności
Sztabu Naczelnego Wodza w Budapeszcie, w 1940 pełniła funkcję szefowej
służby kurierskiej Sztabu Głównego SZP, potem Związku Walki Zbrojnej. W latach 1943-1944 była zastępcą kierowniczki Oddziału Łączności Konspiracyjnej
w Komendzie Głównej Armii Krajowej, od 1944 należała do organizacji „NIE”. W
Powstaniu Warszawskim walczyła w batalionie „Kiliński”. Po powstaniu wyszła
z Warszawy wraz z ludnością cywilną. W KG AK z siedzibą w Częstochowie,
a następnie w Delegaturze Sił Zbrojnych, pełniła istotne funkcje. Została aresztowana w trakcie trzeciego nielegalnego wyjazdu za granicę w charakterze kuriera z konspiracyjną pocztą do polskich władz. W śledztwie była przetrzymywana w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Koszykowej 6 i przesłuchiwana w procesach dwóch komendantów WiN. Rejonowy Sąd
Wojskowy w Warszawie skazał ją na 15 lat więzienia. Wyrok odsiadywała w
zakładach karnych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, Fordonie, Inowrocławiu
(sierpień 1952 – marzec 1955) i ponownie w Fordonie. Zwolniona 7 maja 1956.
11. Komisja __________ ( 8 ) Kobiet w Walce o Niepodległość – kobieca organizacja naukowo-historyczna, która 13 marca 1970, po latach działania, została
formalnie zarejestrowana jako sekcja Towarzystwa Miłośników Historii. Celem
powołania komisji była chęć upamiętnienia udziału kobiet w walkach zbrojnych
na terenie Polski, walczących m.in. w Polskiej Organizacji Wojskowej, Przysposobieniu Wojskowym Kobiet, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionach
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Chłopskich, Żydowskiej Organizacji Bojowej i innych. Był on realizowany poprzez zbieranie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów o walce kobiet
oraz identyfikowanie z imienia i nazwiska anonimowych uczestniczek walk. Założycielkami i pierwszymi członkiniami komisji były – gen. Maria Wittek oraz
ppor. Alina Łasiewicka, kpt. Halina Korniak, mjr Helena Wiślińska-Ratyńska,
ppor. Ludmiła Petrykowska, por. Maria Jędrzejewska i por. Maria Zadróżna.
Pierwszą przewodniczącą była ppłk Grażyna Lipińska. Najważniejszym owocem prac komisji pozostaje Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski
1939-1945, część I, poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Wydany w
1988 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy w liczbie 30 tys. egzemplarzy, cieszył się dużą popularnością.
14. Wanda ____________ ( 10 )-Ancerewicz, ps. „Lena” (ur. 1906, zm. 25 maja
1979) – harcmistrzyni, członek BIP-u. W latach 1928-1939 była sekretarką
Głównej Kwatery Organizacji Harcerek. Od marca 1940 w konspiracji, zastępczyni Adama Jastrzębskiego, a po jego aresztowaniu, od 1941, szef Wydziału
Kolportażu BIP-u KG ZWZ-AK – centralnego kolportażu KG AK. Kierowała
również w czasie Powstania Warszawskiego kolportażem prasy AK. W 1946
została aresztowana i skazana na 8 lat więzienia, a w 1950 roku zwolniona.
15. Lidia ______ ( 4 )-Eberle, ps. „Lala” (ur. 14 listopada 1920 w okolicach Moskwy), Rosjanka, pochodząca z rodziny, której w carskich czasach przysługiwał
tytuł książęcy, jej pradziadek skomponował hymn „Boże, cara chrani”. Od lata
1943 sanitariuszka w pierwszym oddziale bojowym wileńskiego okręgu AK pod
dowództwem por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Pod koniec sierpnia 1943
oddział został rozbrojony przez I Wileńską Sowiecką Brygadą Partyzancką im.
Woroszyłowa. Po przesłuchaniach aresztowanych podzielono na trzy grupy.
Część puszczono do domów, drugą rozstrzelano. Zginęło wówczas około 90
osób. Z trzeciej grupy, w której znalazła się Lidia, utworzono komunistyczną
Brygadę im. Bartosza Głowackiego podporządkowaną płk. Markowowi. Lidia
uciekła jednak do oddziału AK dowodzonego przez por. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, przekształconego później w 5. Wileńską Brygadę Armii Krajowej. Walczyła w brygadzie aż do jej rozwiązania, co nastąpiło 21 lipca 1944.
Aresztowana razem z „Łupaszką” w czerwcu 1948 została skazana na dożywocie. Wyszła na wolność w 1956 i skończyła studia archeologiczne. Jej mieszkanie przez długie lata było miejscem spotkań wileńskich środowisk kombatanckich.
16. Irena Bredel, ps. „_______ ( 5 )” (ur. 11 lutego 1917, zm. 2 sierpnia 1944) – we
wrześniu 1943, w Michalinie pod Warszawą uczestniczyła w testach Biura Badań Technicznych dotyczących nowego granatu przeciwpancernego. Zimą
1943-1944 testowała w tych samych lasach „filipinki”, granaty produkcji konspiracyjnej. 15 marca 1944, u zbiegu ulic Miodowej i Kapitulnej brała udział w likwidacji konfidenta Gestapo Mieczysława Damaraszka. Akcja przebiegła zgodnie z planem i 5-osobowy patrol kobiecy wycofał się bez strat. Poległa w czasie
Powstania Warszawskiego na pl. Napoleona, podczas ataku na Pocztę Główną.
17. W 1942 roku przy Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK powstał referat ________ ( 6 ) Żołnierzowi (PŻ), współdziałający ściśle
z Wojskową Służbą Kobiet. Referatem kierowała mjr Hanna Łukaszewicz „Lu75

15. KOBIETY W ARMII KRAJOWEJ

dwika”. Podczas powstania PŻ liczył ok. 200 osób, potocznie zwanych „peżetkami”. Zorganizowały one ponad 30 gospód frontowych, które zapewniały nie
tylko wyżywienie, ale i atmosferę wypoczynku, tak bardzo potrzebną żołnierzom. „Peżetki” karmiły, prały, obszywały, opiekowały się rannymi. W prowadzonych przez nie gospodach można było posłuchać radia, poczytać książki
i prasę powstańczą, pośpiewać. Organizowano koncerty i kominki. Straty PŻ to
ok. 50 poległych.
19. Wojskowa ________ ( 6 ) Kobiet (WSK) – na szczeblu Komendy Głównej Armii
Krajowej wchodziła w skład Oddziału I Organizacyjnego. Miała swoje odpowiedniki na niższych szczeblach organizacyjnych AK (okręgi, obwody). Organizowana od października 1939, formalnie powołana w lutym 1942 na mocy rozkazu Dowódcy AK. Jej szefem była ppłk M. Witek. WSK liczyła kilkadziesiąt tys.
kobiet-żołnierzy, które kierowane były do pracy w sztabach, łączności, służbie
sanitarnej, a także w wywiadzie i dywersji. Podczas Powstania Warszawskiego
pełniły były sanitariuszkami i łączniczkami.
21. Oddział ______ ( 4 ) – dywersyjno-sabotażowy oddział kobiecy Armii Krajowej.
Wiosną 1940 utworzono oddział kobiecy pod nazwą Kobiece Patrole Minerskie
pod dowództwem dr Zofii Franio (ps. „Doktor”). Do jesieni 1942 oddział operował jako jednostka Komendy Głównej Związku Odwetu, a następnie został
przeniesiony do Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej w celu reorganizacji i
poszerzenia. Pracami organizacyjnymi zajęła się por. Wanda Gertz (ps. „Lena”), tworząc jednostkę dywersji i sabotażu kobiet – „…”. Na początku 1943 została ona przeorganizowana. Utworzono grupy, a w nich plutony i sekcje. Podstawowe grupy to dywersyjna, sabotażowa i łączności. W tym okresie oddział
uzbrojony był w 14 pistoletów i materiały wybuchowe. W okresie Powstania
Warszawskiego dysponował ręcznym karabinem maszynowymi butelkami zapalającymi. Wszedł w skład brygady dywersyjnej „Broda 53” i walczył
w Zgrupowaniu „Radosław”. Miejscem zbiórki 1 sierpnia 1944 była fabryka „Telefunken” przy ul. Mireckiego. O godzinie „W” na wyznaczone miejsce zgłosiły
się 42 osoby. W walkach na Woli i Starym Mieście oddziałem dowodziła mjr
Wanda Gertz. Oddział przygotowywał sygnalizację świetlną dla alianckich samolotów oraz brał udział w przyjmowaniu zrzutów na cmentarzach. Pełnił również funkcje łącznościowe, sanitarne, gospodarcze i obserwacyjne
22. Zofia ______ ( 4 ) , ps. „Marie Springer” (ur. 25 sierpnia 1918, zm. 7 lipca
1999). Urodziła się w Berlinie, gdzie mieszkała część jej rodziny. Po niemiecku
mówiła jak rodowita Niemka. Jako kurierka wywiadu Armii Krajowej od września
1942 roku na trasie pomiędzy Warszawą, Poznaniem i Berlinem przewoziła tajną pocztę z materiałami wywiadowczymi, podając się za folksdojczkę i posługując się perfekcyjnie podrobionymi dokumentami wystawionymi na nazwisko Marie Springer. Podróżowała ze specjalną walizką o podwójnym dnie, w której
przemycała meldunki wywiadowcze i kartki żywnościowe fałszowane przez
Wydział Legalizacji i Techniki Wywiadu AK. Oprócz przewożenia materiałów
wywiadowczych, Marie Springer udało się nawiązać szereg kontaktów na terenie Rzeszy, dzięki którym zdobyła bezcenne informacje wywiadowcze. Zdobyte
przez nią informacje wymiernie pomogły unicestwić pancernik „Tirpitz”. W niedzielę 1 listopada 1943, będąc w 8 miesiącu ciąży, została aresztowana przez
Niemców razem z mężem Janem Kochańskim ps. „Maciek”, cichociemnym, któ76
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ry również pracował w wywiadzie Armii Krajowej. Po 2 tygodniach ucieka ze
szpitala, gdzie trafiła po przesłuchaniach. 4 stycznia 1944 urodził się jej syn
Maciek. Informację o narodzinach syna udało się przekazać mężowi więzionemu na Pawiaku. Miesiąc później, 16 lutego 1944 roku, cichociemny Jan Kochański został rozstrzelany. Zofia aż do wybuchu powstania musiała się ukrywać, gdyż cały czas była poszukiwana przez Gestapo. Po powstaniu uciekła
wraz z synem z obozu w Pruszkowie i szczęśliwe doczekała końca wojny. Po
wojnie, w 1948 roku, wyszła za mąż za Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, oficera
Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego – obecnie prezesa
Związku Powstańców Warszawskich, w stopniu generała brygady.
23. Kobiece Patrole ___________ ( 9 ) – utworzony wiosną 1940 oddział kobiecy
pod dowództwem dr Zofii Franio (ps. „Doktor”). Do 1942 oddział operował jako
jednostka Komendy Głównej Związku Odwetu. Jesienią 1942 został przeniesiony do Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej w celu reorganizacji i poszerzenia. Pracami organizacyjnymi zajęła się por. Wanda Gertz (ps. „Lena”), tworząc jednostkę dywersji i sabotażu kobiet – „Dysk”. W skład oddziału weszły:
Władysława Macieszyna „Sława”, Maria Jankowska „Margerita”, Janina Szymońska „Wiga”, Hanna Bielik „Filipina” i Maria Zielonka „Zofia”.
24. Barbara ________ ( 6 ) , ps. „Ewa” (ur. 25 października 1919 w Warszawie, zm.
18 września 2009 w Olsztynie). Od sierpnia 1944 szefowa Oddziału V Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Po wyjeździe „Jagienki”, poprzedniej szefowej, do
Warszawy na niej spoczął ciężar odbudowania porwanej przez aresztowania
siatki łączności. Dokonała rzeczy niemal niemożliwej – dzięki jej pracy okręg
mógł dalej działać. Aresztowana przez NKWD w 1944 i wysłana do łagru. Jej
zeznania próbowano wykorzystać w „procesie szesnastu”. Do Polski powróciła
w 1956. Filozof, profesor Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii
Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Redaktor naczelna
pisma „Etyka”. Zajmowała się nowożytną filozofią francuską, filozofią człowieka
i metafizyką. Otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. Order Orła Białego
(1995), doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
(2000), Medal Świętego Jerzego (2005).
25. _________________ ( 15 ) Wojskowe Kobiet (PWK) – paramilitarna organizacja kobieca powstała w 1923 z inicjatywy członkiń dawnych organizacji Związku
Strzeleckiego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej w miejsce rozwiązanej w
tym samym roku Ochotniczej Legii Kobiet. Przed wybuchem II wojny światowej
PWK miało w swoich szeregach ponad 47 tys. członkiń. Wiele w nich w szeregach Wojska Polskiego brało czynny udział w II wojnie światowej. Uczestniczyły
one w kampanii wrześniowej, a w czasie okupacji działały w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W marcu 1940 gen. Grot-Rowecki uznał, że
określanie zadań wykonywanych przez żeńską część ruchu oporu mianem
funkcji pomocniczych nie oddaje rzeczywistego wkładu kobiet w walkę z okupantem i przemianował PWK na Wojskową Służbę Kobiet.
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Pionowo
1. Magdalena ___________________ ( 17 ) , z d. Rusinek, córka Zygmunta (posła na Sejm) i Janiny (polonistki z tytułem doktora romanistyki). Początek wojny
spędziła
w Rabie Wyżnej na Podhalu, gdzie wcześniej jeździła z rodzicami na wakacje.
Tam 1 stycznia 1940 roku w wieku 14 lat została zaprzysiężona jako żołnierz
Dywizji Podhalańskiej w Konspiracji – pierwszej organizacji podziemnej na
Podhalu, podporządkowanej Służbie Zwycięstwu Polski. Była łączniczką i kurierką przenoszącą podziemną prasę oraz sprzęt do jej powielania i prowadzi
nasłuch informacji nadawanych przez BBC, które tłumaczyła na polski. Priorytetowym zadaniem był jednak przerzut przez granicę polskich żołnierzy – głównie
lotników, którzy przez Węgry i Rumunię przedostali się do odtwarzanego we
Francji polskiego wojska. Takim przewodnikiem była Magda. Miała doskonałą
kondycję, znała góry i świetnie jeździła na nartach. Jednocześnie była tylko
czternastoletnią dziewczynką „uzbrojoną” w linę i narty, która, prowadząc nieobeznanych z górami ludzi, miała przeciwko sobie żołnierzy jednej z najlepszych jednostek górskich na świecie – Strzelców Alpejskich. W połowie 1942
roku została agentką do zadań specjalnych w Referacie „993/W” Wydziału
Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Armii Krajowej, zwanym „Firmą”. Przeszła
szkolenie wojskowe, przy okazji którego ujawnił się jej nieprzeciętny talent
strzelecki. „Firma” zajmowała się wyszukiwaniem kolaborantów i szmalcowników oraz wykonywaniem na nich wyroków wydanych przez podziemne sądy.
Równolegle z pracą konspiracyjną w „Firmie” Magda współpracowała z „Żegotą”, pomagając ukrywającym się Żydom oraz opiekując się żydowskimi dziećmi,
które po miesiącach ukrywania w ciemnych miejscach trzeba było „wystawiać
na słońce”. Magda przewoziła dzieci do kolejnych kryjówek, karmiła je i uczyła,
jak mają się zachować, żeby szmalcownicyi Niemcy nie rozpoznali ich żydowskiego pochodzenia. Uczyła różańca, znaku krzyża i podstawowych modlitw. 16
stycznia 1943 Magda została aresztowana w jednej z większych ulicznych łapanek. Trafiła na Pawiak. Uciekła z transportu do obozu koncentracyjnego.
Podczas Powstania Warszawskiego została łączniczką płk. Iranka-Osmeckiego
w Komendzie Głównej. 6 sierpnia, przeniesiona na własną prośbę, została
strzelcem w 3. plutonie 8. kompanii batalionu „Kiliński”. W tym oddziale walczyła na pierwszej linii do końca powstania. Przedstawiona do odznaczenia Virtuti
Militari, którego nie zdążyła otrzymać z powodu kapitulacji powstania. Z jej ręki
zginęło dwóch „gołębiarzy” – jak powstańcy nazywali niemieckich snajperów.
Magda wyspecjalizowała się w odrzucaniu niemieckich granatów ręcznych. Po
powstaniu przebywała kolejno w sześciu obozach jenieckich – Lamsdorf, Mulberg, Altenburg, Molsdorf, Burg, Blankenheim. 13 kwietnia 1945 roku do Blankenheim wkroczyli Amerykanie z 3 Armii gen. Pattona. Po uwolnieniu z obozu
w Blankenheim, zanim trafiła do 2. Korpusu we Włoszech, Magda zdążyła jeszcze pełnić funkcję tłumaczki gen. Pattona. Przebywała w Anglii i stamtąd wyemigrowała do Kanady. W 1974 roku wróciła do Polski i za namową koleżanki z
czasów okupacji postanowiła, że będzie pomagać dzieciom autystycznym. Została uhonorowana tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (2008) oraz
nagrodą im. Ireny Sendlerowej (2011).
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2. Ludwika __________ ( 8 ) , ps. „Luiza” (ur. 4 lutego 1905), ppor. Wojska Polskiego. Żona Józefa, emigranta, górnika zamieszkałego w Miluzie we Francji.
Działaczka polonijna na terenie Alzacji, opiekunka harcerstwa polskiego w Wittelsheim koło Miluzy. Od roku 1941 uczestniczka akcji przerzucania do Francji
i Szwajcarii uciekinierów francuskich z obozów niemieckich. W kwietniu 1942
została zaprzysiężona przez Tadeusza Niedbalskiego ps. „Seweryn” i wprowadzona do pracy konspiracyjnej w komórce łączności z zagranicą „Zagroda”,
Oddziału Łączności Konspiracyjnej Komendy Głównej Armii Krajowej. Kierowniczka przerzutowej placówki kurierskiej „Regina” w Miluzie, organizatorka przerzutu poczty Komendy Głównej AK do bazy „Wera” w Szwajcarii. Jako kurierka
przebyła trasę Miluza – Katowice – Miluza. Aresztowana 7 marca 1944 w Miluzie na skutek zdrady i dekonspiracji centrali „Zagrody”. Nikogo nie wydała.
Zmarła 10 marca 1944 w więzieniu w Miluzie, prawdopodobnie po zażyciu trucizny.
3. Julia Halina __________ ( 8 ) z d. Kowalska, ), ps. „Henryka” (ur.1898, zm.
1974). W latach 1916-1918 studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W tym czasie związała się z ruchem niepodległościowym,
m.in. pełniąc w 1918 roku funkcję komendantki miejscowego Oddziału Żeńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie pracowała w Komendzie
Naczelnej tej organizacji. W tym samym roku powróciła do Warszawy i po
wstąpieniu do Ochotniczej Legii Kobiet wzięła udział w walkach o Lwów i Wilno.
Wzięła też udział w wojnie 1920 roku. Ranna w walce pod Krzywczycami na
przedmieściu Lwowa, została awansowana do stopnia porucznika OLK.
W 1921 roku przeszła doszkolenie w Podchorążówce Rezerwy Piechoty w
Warszawie, a w 1922 roku zweryfikowano jej stopień wojskowy. Działała w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Pełniła odpowiedzialne funkcje
w SZP-ZWZ-AK, m.in. jako kierowniczka Wydziału Łączności Konspiracyjnej VK KG (1944-1945). Po powstaniu wyszła z Warszawy wraz z ludnością cywilną.
4. Alicja _________ ( 7 ) (ur. 13 maja 1918 w Lublinie, zm. 26 września 1996
w Londynie) – polska poetka i pisarka, socjolog i filozof. W 1936 roku rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła już
w czasie II wojny światowej (1941) w ramach tajnych studiów. Była żołnierzem
Armii Krajowej, służyła w Oddziale II (Informacyjno-Wywiadowczym) Komendy
Głównej – Referat 997 (kryptonimy „Atlantic”, „Foto”) – Wywiady Obce. W jej
mieszkaniu ukryto archiwum AK. Była łączniczką na trasie Warszawa – Częstochowa – Kraków, walczyła w Powstaniu Warszawskim, wyszła z Warszawy
z ludnością cywilną. Jej mężem był kurier AK Jan Gralewski, który zginął w katastrofie gibraltarskiej. Po II wojnie światowej zaangażowana w działalność
konspiracyjną, zagrożona aresztowaniem w 1948 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, planując powrót do Polski po maksymalnie dwóch latach, ostatecznie pozostała jednak na emigracji. Wykładała na wielu uczelniach amerykańskich, m.in. na istniejących wówczas na amerykańskim południu uczelniach wyłącznie dla czarnoskórych – w Atlancie i w Talladega College w Alabamie. Jest
m.in. autorką książki Kobiety z firmy poświęconej pięciu kobietom z AK pracującym w wywiadzie i kontrwywiadzie (1995).
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6. Halina ____________ ( 10 ) , ps. „Krystyna” (ur. 21 marca 1899, zm. 8 lutego
1961), córka pierwszego ministra spraw zagranicznych II RP Leona Wasilewskiego i Wandy z Zieleniewskich, starsza siostra Wandy Wasilewskiej, działaczki komunistycznej. W latach I wojny światowej uczestniczyła w służbie sanitarnej I Brygady Legionów, a w 1918 byłą kurierką KN 2 POW w Krakowie.
W przebraniu mężczyzny uczestniczyła w obronie Lwowa jako telefonistka
6. kompanii 5. Pułku Piechoty Legionów, a następnie brała udział w dalszych
walkach z Ukraińcami jako dowódca patrolu telefonicznego 6. Pułku Artylerii
Polowej. Była jedną z organizatorek ruchu PWK. W latach 1928-1934 pełniła
funkcję komendantki Okręgu Lwowskiego PWK i równocześnie kierowniczki
kobiecego referatu WFiPW w Okręgowym Urzędzie WFiPW DOK VI Lwów. Od
1939 była komendantką Centrum Wyszkolenia Instruktorek PWK w Warszawie.
We wrześniu 1939 objęła komendę Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby
Wojskowej przy Dowództwie Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej. Brała
czynny udział w obronie Lwowa aż do jego kapitulacji. W październiku 1939 została zaprzysiężona w Okręgu Lwowskim SZP. Od 1941 pełniła funkcję referentki wyszkolenia w Szefostwie WSK KG ZWZ w Warszawie. Aresztowana w
1943 i więziona na Pawiaku. 3 kwietnia 1944 wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po wyzwoleniu obozu została (w stopniu majora) komendantką, 2. Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet przy 1. Dywizji
Pancernej gen. Maczka w Meppen. Zmarła w Londynie. Odznaczona Krzyżem
Niepodległości, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Medalem za Wojnę.
7. Wanda _______ ( 5 ) , ps. „Lena”, „Kazik” (ur. 13 kwietnia 1896 w Warszawie,
zm. 10 listopada 1958 w Londynie). W latach 1914-1916, w męskim przebraniu,
pod nazwiskiem Kazimierz Żuchowicz, pełniła służbę w I Brygadzie Legionów
Polskich. W czasie wojny z bolszewikami była zastępcą dowódcy drugiej
ochotniczej Legii Kobiecej przy Dowództwie frontu Litewsko-Białoruskiego. 22
maja 1920 roku Naczelny Wódz przyznał jej „prawo poborów
i funkcji podporucznika piechoty i korzystania z odznak oficerskich na czapce
bez prawa używania innych odznak oficerskich”. Później pełniła funkcję komendanta ochotniczego batalionu kobiecego w Wilnie. W okresie międzywojennym była instruktorką i organizatorką obozów Przysposobienia Wojskowego
Kobiet oraz urzędniczką wojskową zatrudnioną w Generalnym Inspektoracie Sił
Zbrojnych w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku walczyła w
obronie Warszawy. W tym samym roku podjęła pracę konspiracyjną w SZP,
a następnie w Związku Walki Zbrojnej i AK. W latach 1942-1944 była organizatorką i komendantką Oddziału „Dysk” (Dywersja i Sabotaż Kobiet). W czasie
powstania wraz ze swoim oddziałem walczyła w ramach Zgrupowania AK „Radosław” na Woli, Starówce i w Śródmieściu. Po upadku powstania trafiła jako
jeniec do obozów Lamsdorf, Muhlberg i Oflag IX C w Molsdorfie. W tym ostatnim była polską komendantką. Po oswobodzeniu z niewoli przez armię amerykańską wstąpiła do 1. Korpusu Polskiego.
10. Grażyna Władysława __________ ( 8 ) z d. Sokołowska, ps. „Danuta” (ur. 12
kwietnia 1902, zm. 30 listopada 1995). Brała udział w obronie Lwowa jako sanitariuszka, łączniczka i wywiadowca. Wzięła udział w bitwie warszawskiej 1920.
Po wybuchu II wojny światowej została komendantką Pogotowia Społecznego
w Grodnie, biorąc udział w organizacji obrony miasta. Po zdobyciu Grodna
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przez Armię Czerwoną została aresztowana i uwięziona w Mińsku. Przeszła
drogę śmierci Mińsk – Czerwień. Udało jej się zbiec i przedostać do Warszawy,
gdzie podjęła działalność w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej.
W styczniu 1942 wyjechała na Wschód do pracy w wywiadzie – była szefem
wywiadu AK na Wschodzie. W 1944 została aresztowana przez NKWD i oskarżona o szpiegostwo na rzecz Anglii oraz o przynależność do AK. Po wielu latach więzień, łagrów i obozów pracy w 1956 została zwolniona. Była przewodniczącą Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość. W 1980 wstąpiła do
NSZZ „Solidarność”.
12. Maria ____________ ( 10 ) , ps. „Wawerska”, „Maria” (ur. 1900, zm. 1985).
W latach 1939-1944 działała w konspiracji, była dowódcą Grupy Kobiecej „Wawer”, sekretarką KG organizacji „Wawer” i współpracowniczką dowódcy tej organizacji Aleksandra Kamińskiego ps. „Dąbrowski”. Należała do Oddziału VI
BiP (Biuro Informacji i Propagandy) Komendy Głównej AK, w Powstaniu Warszawskim w Referacie Prasowym Biura Informacji i Propagandy. Była również
nauczycielką tajnego nauczania i jeńcem obozu w Lamsdorf nr 106275. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim
Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”.
13. Halina ___________ ( 9 ) ,
z d. Duma de Vajda Hunyadi, ps. „Dorota” „Maja”, „Zakos” (ur. 20 sierpnia 1911 w
Warszawie, zm. 26 listopada
2007 w Londynie) – łączniczka i sanitariuszka Armii
Krajowej, członek Rady Studium Polski Podziemnej, autorka wielu publikacji naukowych dokumentujących Powstanie Warszawskie i działalność Armii Krajowej.
W 1940 zaprzysiężona do
ZWZ, współpracowała z Biurem Informacji i Propagandy, Informacyjny biuletyn z nasłuchów radiowych wydawany w
Warszawie w dniach Powstania Warszawskiego przez
pisywała do „Biuletynu In„Polskę Podziemną” – AK (25 sierpień 1944)
formacyjnego”. W 1943 została przydzielona do zadań specjalnych przy Komendzie Obszaru Warszawskiego (propaganda antykomunistyczna). W czasie Powstania Warszawskiego
prowadziła nasłuchy radiowe w trzech językach dla KG AK. Była łączniczką
i sanitariuszką. Została ranna. Po wojnie początkowo ukrywała się w miejscowości Świder pod Warszawą, a w listopadzie 1946 zbiegła do Wielkiej Brytanii.
Do Polski powróciła na krótko w 1947 wraz ze zleconą jej misją kurierską. Pozostała na emigracji. Przez cały czas działała aktywnie w organizacjach emigracyjnych. Zainicjowała utworzenie Funduszu Inwalidów AK im. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, którym kierowała w latach 1949-1995. Była wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Koła AK w Londynie oraz redaktorką jego
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„Biuletynu Informacyjnego”. Dokumentowała Powstanie Warszawskie, akcje AK
i Szarych Szeregów.
18. Janina Irena ____________ ( 10 ) , ps. „Jadwiga”, „Berg”, „Bronka”, „Haka”,
„HK”, „Henryk Kościesza”, „Ość”, „Rybczyńska” (ur. 3 maja 1903 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 25 października 1948 pod Madrasem). Od 27 września 1939
działała w konspiracji i już wówczas należała do pierwszej kilkunastoosobowej
grupy współzałożycieli Służby Zwycięstwu Polski. Organizowała zawiązki służby kancelaryjnej i łączności, a od połowy października kierowała całością łączności konspiracyjnej w Dowództwie Głównym SZP. Występowała wówczas pod
ps. „Bronka”. Od stycznia 1940, po utworzeniu Związku Walki Zbrojnej, przez
kilka miesięcy zastępczyni mjr. Leona Chendyńskiego. Pod ps. „Rybczyńska”
uczestniczyła, jako przedstawiciel gen. Stefana Roweckiego, w konferencji belgradzkiej (29 maja – 2 czerwca 1940). Objęła krótko przed wyjazdem do Belgradu funkcję szefa Oddziału V-K KG ZWZ-AK i pełniła ją aż do zakończenia
Powstania Warszawskiego. Dział łączności konspiracyjnej, którym kierowała,
podlegał płk. Józefowi Kazimierzowi Plucie-Czachowskiemu. W latach 19411943 używała ps. „Jadwiga Berg”, a następnie „Haka”, „HK”, „Henryk Kościesza”. Była uczestniczką Powstania Warszawskiego. Mianowana majorem rozkazem L.876/BP z 23 września 1944. Przebywała w niewoli niemieckiej po kapitulacji oddziałów powstańczych. W Oflagu Molsdorf pełniła funkcję zastępczyni komendantki mjr Wandy Gertz. Po zakończeniu wojny pozostała na emigracji w Londynie. Od grudnia 1945 była członkinią Komitetu Organizacyjnego
Koła AK, a po jego utworzeniu w marcu 1947 członkinią RN Koła AK. Była również w 1947 współzałożycielką Studium Polski Podziemnej w Londynie.
20. ______________ ( 12 ) Ekspozytura Wywiadowcza WSK – zespołem dowodziła Maria Marszałkowska „Wanda”. Ekspozytura była ewenementem wśród istniejących w okupowanej Wielkopolsce siatek wywiadowczych. Pracę wywiadowczą rozpoczęto od rozpoznania terenu. Chodziło o zlokalizowanie obiektów
wojskowych (w tym koszar i magazynów), urzędów i posterunków policyjnych,
instytucji partyjnych i urzędów administracji okupacyjnej, więzień i obozów oraz
zakładów przemysłowych, zwłaszcza zbrojeniowych. Identyfikowano stacjonujące i przemieszczające się jednostki wojskowe oraz usytuowanie ważnych
obiektów infrastruktury (elektrownie, gazownie, dworce kolejowe). Pozyskano
oryginalne plany sytuacyjne niektórych obiektów wojskowych, zakładów zbrojeniowych i połączeń kolejowych. Dzięki kontaktom z kolejarzami obserwowano
ruch transportów wojskowych. Przed niemieckim atakiem na ZSRS rozpoznano
m.in. koncentrację Wehrmachtu na obszarze całego XXI Okręgu Wojskowego i
V Okręgu Powietrznego. Możliwość wglądu do korespondencji żołnierzy Wehrmachtu walczących na froncie wschodnim dostarczała interesujących informacji
o zaangażowanych tam jednostkach, prowadzonych operacjach oraz panujących nastrojach. Zdobywano także oryginały różnego rodzaju dokumentów,
przepustek, kartek żywnościowych, odciski pieczęci urzędowych, wzory podpisów. Najważniejszym zakładem przemysłowym penetrowanym przez Ekspozyturę Wywiadowczą WSK były przedwojenne Zakłady Hipolita Cegielskiego w
Poznaniu. Ważnym osiągnięciem konspiratorek z Rawicza i Leszna było uzyskanie informacji na temat produkcji nowego typu czołgów, a także sporządzenie spisu urzędników (wraz z ich numerami telefonów) placówki policji bezpie82
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czeństwa w Lesznie. W kwietniu Gestapo ujęło członków Ekspozytury Wywiadowczej WSK, w sumie 24 osoby. Sąd doraźny policji bezpieczeństwa w Poznaniu skazał Marię Marszałkowską na karę śmierci. Wyroku jednak nie wykonano, gdyż Maria jednocześnie była objęta sprawą o działalność wywiadowczą,
a tego rodzaju przestępstwa (Landesverrat, czyli zdrada kraju) nie podlegały
sądom policyjnym, lecz wojennym. W połowie listopada 1943 aresztowane kobiety osadzono w więzieniu w Lipsku. 19 kwietnia 1945 do Lipska wkroczyli
Amerykanie. Członkinie Ekspozytury ocalały i wróciły do Polski.
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W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1944) siły Armii Krajowej liczyły
ok. 390 tys. żołnierzy, w tym 10,8 tys. oficerów. Kadrę oficerską sprzed wojny uzupełniano absolwentami tajnych kursów oraz przerzucanymi do kraju cichociemnymi.
Organem dowodzenia Armii Krajowej była Komenda Główna, która składała się
z siedmiu oddziałów: Organizacyjnego, Informacyjno-Wywiadowczego, OperacyjnoSzkoleniowego, Kwatermistrzostwa, Łączności, Biura Informacji i Propagandy oraz
Biura Finansowego, miała też własnych duszpasterzy. Jako odrębną jednostkę
utworzono w styczniu 1943 Kedyw, przeprowadzający akcje dywersyjne i specjalne.
Poziomo
1. Oddział IV ___________________ ( 17 ) (Zaopatrzeniowy) – część Komendy
Głównej AK. Koordynował prace służb uzbrojenia, intendentury, sanitarnej,
geograficznej
i weterynaryjnej, kierował produkcją konspiracyjną, podlegała mu również Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WOSP). Szefowie płk A. Świtalski – do
października 1944, następnie płk Z. Miłkowski.
3. II zastępca Szefa Sztabu, ______________ ( 12 ) – nadzorował Oddział IV
Kwatermistrzowski i Szefostwa Służb, WSOP, Wydział (Oddział) Produkcji
Konspiracyjnej. Nie podlegały mu (poza sprawami zaopatrzenia) Służby: Saperów, Łączności, Komunikacji, Sprawiedliwości i Duszpasterstwa. Stanowisko
zajmował płk Zygmunt Miłkowski ps. „Denhoff”.
5. Wojskowa Służba _________ ( 7 ) Powstania – powstała na mocy rozkazu gen.
Stefana Roweckiego „Grota” z 15 lipca 1941 (według innej wersji 29 września
1941) jako specjalna struktura wojskowa, „II rzutu” przeznaczona w trakcie akcji
powstańczej do służby ochronno-wartowniczej i garnizonowej. Początkowo
podlegała Oddziałowi I (Organizacyjnemu) Komendy Głównej Armii Krajowej,
zaś od 1943 Oddziałowi IV Kwatermistrzowskiemu Komendy Głównej AK. W
trakcie Powstania Warszawskiego część oddziałów WSOP pełniła funkcje oddziałów liniowych, uczestnicząc w walkach.
9. Oddział VI Biuro Informacji i Propagandy (skrót _____ ( 3 )) – część Komendy
Głównej AK. Do zadań Oddziału należało informowanie polskiego społeczeństwa o działaniach polskiego rządu w Londynie, dokumentowanie działań okupanta niemieckiego, walka psychologiczna z propagandą niemiecką, podbudowywanie solidarności w walce o niepodległość narodu polskiego, zbieranie informacji, raportów, rozkazów. … wydawało pisma: „Biuletyn Informacyjny”,
„Werble wolności”, „Wiadomości Polskie” i „Insurekcja”, zaś niektóre referaty
prowadziły szkolenia: Dział A (Informacyjno-filmowy) prowadził tajne szkolenia
fotoreportażu, reżyserii, obsługi megafonów. Szefem oddziału do jesieni 1940
był mjr Tadeusz Kruk-Strzelecki, następnie płk Jan Rzepecki (ps. „Wolski”,
„Prezes”). Do końca 1940 zastępcą był Hipolit Niepokulczycki. Od października
1944 do stycznia 1945 kpt. Kazimierz Moczarski.
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12. Oddział II ______________ ( 12 ) -Wywiadowczy – część Komendy Głównej
AK. Zajmował się sprawami bezpieczeństwa, wywiadu ofensywnego, kontrwywiadu, legalizacji i łączności. Szefowie ppłk Wacław Berka od października
1939 do wiosny 1942, ppłk E. Drobik – do grudnia 1943, płk K. Iranek-Osmecki
– do października 1944, następnie ppłk B. Zieliński.
13. Oddział III ____________ ( 10 ) -Szkoleniowy – część Komendy Głównej AK.
Planował i przygotowywał działania związane z przyszłym powstaniem powszechnym (ogólnonarodowym) oraz koordynował pracę inspektorów poszczególnych rodzajów broni. Szefowie płk Janusz Albrecht (w fazie SZP), płk
dypl. (gen. bryg.) Stanisław Tatar – do maja 1944, płk J. Szostak – od stycznia
1944 do października 1944, następnie mjr J. Kamieński.
14. I zastępca Szefa Sztabu i Szef __________ ( 8 ) – nadzorował Oddział III Operacyjny. Pierwszym szefem operacji w latach 1941-1944 był płk Stanisław Tatar, po nim krótko płk Janusz Bokszczanin, a po nim gen. Leopold Okulicki.
Przed samym Powstaniem Warszawskim stanowisko objął płk Józef Szostak..
16. ___________ ( 9 ) Główny Armii Krajowej – dowódca Armii Krajowej. Podlegały
mu bezpośrednio Kierownictwo Walki Podziemnej (wcześniej Kierownictwo
Walki Cywilnej), Biuro Finansów i Kontroli, Komisja Rewizyjna oraz Biuro Informacji i Propagandy. Stanowisko zajmowali kolejno gen. broni Michał Tadeusz
Tokarzewski-Karaszewicz ps. „Torwid”, gen. broni Kazimierz Sosnkowski ps.
„Godziemba”, gen. dyw. Stefan Paweł Rowecki ps. „Grot”, gen. dyw. Tadeusz
Marian Komorowski ps. „Bór”, gen. bryg. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”.
17. Oddział V Dowodzenia i ___________ ( 9 ) – część Komendy Głównej AK.
Zajmował się sprawami łączności operacyjno-technicznej, w tym także produkcją sprzętu, planowaniem i odbiorem zrzutów, opieką nad żołnierzami wojsk
sprzymierzonych i służbą kurierską. Szefowie: p.o. kpt. Leon Cheredyński od 8
listopada 1939 do połowy 1941 roku, następnie płk Kazimierz PlutaCzachowski.
18. Oddział VII Biuro __________ ( 8 ). i Kontroli – część Komendy Głównej AK.
Zajmował się prowadzeniem oraz kontrolą gospodarki finansowej i zaopatrzenia finansowego, a także organizowaniem lokali konspiracyjnych. Szefowie płk
S. de Thun – do sierpnia 1944 (poległ w powstaniu), następnie mjr E. Lubowiecki.
19. Kierownictwo Walki ________________ ( 14 ) (KWK) – organ kierujący akcją
bieżącą Armii Krajowej, utworzony wewnątrz Komendy Głównej AK jesienią
1942 roku na mocy decyzji dowódcy AK gen. S. Roweckiego „Grota”. W skład
KWK wchodzili dowódca AK, szef sztabu Komendy Głównej AK oraz szefowie
poszczególnych pionów Kedywu, Biura Informacji i Propagandy, Wydziału
Kontrwywiadu w II oddziale Sztabu oraz szef Kierownictwa Walki Cywilnej.
Pionowo
2. _______ ( 5 ) Komendy Głównej Armii Krajowej – główny organ dowodzenia
Armii Krajowej (ścisłe kierownictwo Komendy Głównej). Na czele stał Szef
Sztabu podlegający bezpośrednio dowódcy oraz Zastępcy Szefa Sztabu.
3. ______________ ( 12 ) Walki Podziemnej (KWP) – ośrodek dyspozycyjny Ko85
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mendy Głównej Armii Krajowej, utworzony 15 lipca 1943 z połączenia Kierownictwa Walki Konspiracyjnej i Kierownictwa Walki Cywilnej. Kierował całokształtem walki bieżącej i cywilnej, m.in. organizował zamachy na wyższych funkcjonariuszy niemieckich, akcje odbijania więźniów z transportów, więzień, szpitali.
Na czele KWP stał dowódca Armii Krajowej, zastępcą był szef Sztabu Komendy Głównej AK, Delegata Rządu na Kraj reprezentował kierownik Kierownictwa
Walki Cywilnej.
4. _________ ( 7 ) Kryptonim działu Łączności Zagranicznej Oddziału V (dowodzenia i łączności) Komendy Głównej Armii Krajowej. Działem kierowała, od
chwili powstania komórki, Emilia Malessa (ps. „Marcysia”, „Mila”, „Maniuta”, „Miłosza”). Jej zastępczyniami były m.in. Elżbieta Zawacka i Helena Rudzińska.
Działalność obejmowała trasy kurierskie wiodące przez Słowację do Budapesztu (trasa „Południe”), przez Gdynię do Skandynawii („Północ”) i przez III Rzeszę
do okupowanej Francji i dalej („Zachód”). W centrali w Warszawie pracowało 49
osób, a w terenie 279. W okresie od września 1941 do lutego 1944 roku przesłano (według niepełnych danych) 144 przesyłek pocztowych za granicę, odebrano 66, wyekspediowano 82 emisariuszy i kurierów. Dział pracował sprawnie,
ale dwukrotnie (w roku 1940 NKWD i wiosną 1944 Gestapo) miały miejsce
wpadki, które przyniosły znaczne straty osobowe i konieczność szybkich zmian
strukturalnych. Komórka uległa likwidacji w styczniu 1945 roku.
6. Zastępca Szefa Sztabu do Spraw _________________ ( 15 ) – podlegał mu
Oddział
I Organizacyjny. Stanowisko zajmował płk Antoni Sanojca.
7. Szefostwo Biur ____________ ( 10 ) – część Komendy Głównej AK. Była to
zorganizowana przez wojsko administracja ukierunkowana na planowanie powstania powszechnego. Jego zadaniem było kierowanie funkcjonowaniem Biur
Wojskowych – Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Wyżywienia
(Aprowizacji), Zdrowia, Skarbu, Przemysłu, Komunikacji, Przemysłu Wojennego, Służby Technicznej. Szef – ppłk Ludwik Muzyczka ps. „Benedykt”.
8. _______ ( 5 ) Kierownictwo Dywersji KG AK (skrót) – część Komendy Głównej
AK utworzona w styczniu 1943. Zajmowało się przygotowaniem i przeprowadzaniem
akcji
bojowo-dywersyjnych
i
specjalnych.
Szefowie
płk A. E. Fieldorf – do marca 1944, następnie ppłk J. Mazurkiewicz.
10. Oddział I _______________ ( 13 ) – część Komendy Głównej AK. Zajmował się
planowaniem działań bieżących, sprawami personalnymi, utrzymaniem łączności konspiracyjnej z obozami jenieckimi i skupiskami Polaków na terenie Rzeszy, wywiezionych na roboty przymusowe. Oddziałowi podlegały m.in. Centralne Biuro Legalizacyjne, Wojskowa Służba Kobiet oraz Szefostwo Służby Sprawiedliwości i Duszpasterstwo. Szefowie płk A. Sanojca – do lipca 1944, następnie ppłk F. Kamiński. Szefostwem Służby Sprawiedliwości kierował płk audytor
K. Zieliński. Duszpasterstwo prowadzili księża płk T. Jachimowski – do sierpnia
1944, płk S. Kowalczyk – do października 1944, płk M. Paszkiewicz – do listopada 1944, następnie, do chwili rozwiązania AK, płk J. Sienkiewicz.
11. ______ ( 4 ) Sztabu – zastępca Komendanta Armii Krajowej. Drugie pod
względem ważności stanowisko w Armii Krajowej. Stanowisko zajmował gen.
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bryg. Tadeusz Pełczyński, ps. „Grzegorz”, „Robak”, „Wolf”.
15. Kierownictwo Walki __________ ( 8 ) (KWC) – ośrodek dyspozycyjny walki cywilnej, utworzony w marcu 1941 przy Delegaturze Rządu RP na Kraj pod kierownictwem Stefana Korbońskiego, wspólnego pełnomocnika Delegata Rządu
i Komendanta Głównego Armii Krajowej. Kierownictwo działało przy pomocy
sztabu podzielonego na wydziały – sądowy, sabotażowo-dywersyjny, informacji
radiowej, uzbrojenia, chemiczny, delegalizacyjny i rejestracji zbrodni niemieckich. W połowie 1943 KWC połączono z Kierownictwem Walki Konspiracyjnej,
tworząc Kierownictwo Walki Podziemnej.
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O łączności lotniczej z okupowanym krajem Rząd Polski we Francji myślał już od
jesieni 1939 roku, ale dopiero pod koniec czerwca 1940 Sztab Naczelnego Wodza
powołał Oddział VI mający za zadanie przeszkolenie i przerzut żołnierzy do okupowanej Polski. W lipcu tego roku Oddział VI wszedł do struktur właśnie powstałej
brytyjskiej organizacji dywersyjnej SOE (brytyjska tajna agencja rządowa, której zadaniem było m.in. prowadzenie dywersji, koordynacja działań politycznych i propagandowych, wspomaganie ruchu oporu w okupowanych państwach Europy w czasie II wojny światowej). Także w kraju w Oddziale V Łączność Komendy Głównej
ZWZ powołano w 1940 roku komórkę zrzutów używającą kryptonimów „Syrena”,
„Import” i „M II-Grad”. Siły SOE wykonały prawie dwieście lotów niosących pomoc
Powstaniu Warszawskiemu – w sumie zrzucono 870 zasobników, 427 zostało zrzuconych bezpośrednio na Warszawę. Żołnierze AK podjęli łącznie 514 zasobników,
z czego 235 w Warszawie.
Poziomo
1. Most ______ ( 4 ) (słownie – w stosowanej nazwie cyfra rzymska) – planowana
operacja ewakuacji z obszaru Beskidu Sądeckiego i Gorców 33 strąconych lotników polskich, amerykańskich i angielskich przez 10. Amerykańską Flotę Taktyczną. Przewidywane było użycie 3 samolotów Dakota lądujących
w odstępach pół godzinnych. Operacja nie doszła do skutku, gdyż odziały sowieckie wyzwoliły w styczniu 1945 roku obszar Podhala i wspomniani alianccy
lotnicy via Lwów, Kijów i Odessę zostali wiosną 1945 roku przetransportowani
do Włoch.
3. Vickers ____________ ( 10 ) –
brytyjski dwusilnikowy średni
bombowiec z okresu II wojny
światowej,
budowany
w
zakładach Vickers-Armstrong.
Był podstawowym brytyjskim
nocnym bombowcem dalekiego
zasięgu pierwszych lat wojny i
podstawowym bombowcem używanym w lotnictwie polskim w Wielkiej Brytanii.
Tym samolotem dokonano pierwszego zrzutu skoczków w nocy z 14 na 15 lutego 1941 w okolicach Skoczowa. Z większych operacji, oprócz nalotu na Kolonię, około 100 polskich samolotów tego typu uczestniczyło w nalocie na Bremę
z 25 na 26 czerwca 1942 (podczas powrotu po tym nalocie zginął w Wellingtonie Stanisław Skarżyński).
5. Most _______ ( 5 ) (słownie – w stosowanej nazwie cyfra rzymska) –
w nocy z 15 na 16 kwietnia 1944 odbyło się pierwsze w okupowanej Polsce
konspiracyjne lądowanie samolotu alianckiego Dakota, który wystartował
z Brindisi z lotniska Campo Casale we Włoszech, lądując na polach majątku
w Matczynie (miedzy Lublinem a Belzycami). Był to samolot transportowy
o dużym zasięgu operacyjnym – Douglas C-47 Skytrain/Dakota, posiadający
dodatkowe zbiorniki w kadłubie, mogący startować z lotnisk trawiastych. Anglicy nadali operacji kryptonim „Wildhorn”, u nas akcja przeszła do historii pod
kryptonimem „Most …”.
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Załogę samolotu stanowili: I pilot – por. pil. Edward Joseph Harrord – Anglik, II
pilot – oficer łączn. kpt. pil. Bolesław Koprowski – Polak, nawigator – John Anthony Wells – Australijczyk, radiotelegrafista – Noel Wilcoock – Walijczyk. Była
to pierwsza tego typu, precyzyjnie przygotowana i zwieńczona sukcesem, akcja
kurierska w okupowanej Polsce. Kierował nią referent lotniczy Komendy AK
w Lublinie kpt. pil. Janusz Mościcki. Akcję przygotowali i osłaniali żołnierze AK
z rejonu Bełżyce oraz oddziały partyzanckie „Nerwy”, „Rysia”, „Szarugi” i „Zapory”. Dzięki akcji, w której użyto samolotu lądującego, łączność z Zachodem nabrała wymiaru łączności dwustronnej, a co za tym idzie, bardziej efektywnej.
Dotychczasowe zrzuty zapewniały łączność jedynie jednostronną. Samolot zabrał w drogę powrotną do Włoch kilku przedstawicieli polskiego podziemia,
m.in. gen. Stanisława Tatara.
8. Ciężki
bombowiec
B-24
___________ ( 9 )
był
najliczniej
produkowanym
amerykańskim
samolotem bojowym w historii.
Budowany w wielu wariantach, prócz
zadań bombowych był przeznaczony
do zadań transportowych, rozpoznawczych
i
zwalczania
okrętów
podwodnych. Załogę stanowiło 7-8
osób. Samoloty były używane przez
RAF i polską 1586. Eskadrę do Zadań
Specjalnych,
wykonującą
zrzuty
zaopatrzenia dla oddziałów Armii
Krajowej w Polsce i oddziałów w
innych okupowanych krajach Europy,
przekształconą później w 301. Dywizjon do Zadań Specjalnych „Ziemi
Pomorskiej – Obrońców Warszawy”.
Bombowiec w wersji przystosowanej
do
przewożenia
VIP-ów
był
samolotem, w którym zginął gen. Władysław Sikorski. Do końca 1943 wykonano kilka lotów ze zrzutami ładunków do Polski, początkowo z bazy Sidi Amor,
a później z lotniska Campo Cassale koło Brindisi (Włochy). W dniach 29 maja
1944 i 25 lipca 1944 samoloty tego typu eskortowały samoloty transportowe
Douglas C–47 Dakota podczas operacji „Most II” i „Most III”, Dakoty lądowały
w Polsce. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, w pierwszym locie nad
Warszawę, zorganizowanym w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944, brały udział 3 takie
samoloty z polskimi załogami. W następnych tygodniach samoloty te wykonywały intensywne loty ze zrzutami nad Warszawę, Puszczę Kampinoską, Las
Kabacki oraz w inne rejony koncentracji oddziałów Armii Krajowej, zgrupowanych przed zamierzoną odsieczą stolicy.
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9. Douglas C-47 Skytrain (z ang.
„powietrzny pociąg”), znany także
jako ________ ( 6 ) – amerykański
samolot transportowy bazujący na
konstrukcji cywilnego samolotu
pasażerskiego Douglas DC-3. Był
powszechnie
używany
przez
aliantów
podczas
II
wojny
światowej i pozostał w eksploatacji
do końca lat 50. XX wieku. Samolot
mógł zabrać ładunek o masie do
4540 kg. W największej liczbie
wyproduko-wano wersję C-47A
(5254 egz.). Posiadały one wzmocnioną podłogę w przedziale transportowym
i instalację elektryczną o napięciu 24 V. Masowo produkowana była także wersja C-47B z silnikami wyposażonymi w dwustopniowe sprężarki oraz dodatkowy
zbiornik paliwa. Szczyt produkcji osiągnięto w 1944, kiedy to wyprodukowano
4583 egzemplarzy C-47. Lotnictwo aliantów stosowało te samoloty na wszystkich frontach II wojny światowej do celów transportowych, ewakuacji rannych,
przewożenia spadochroniarzy, do misji specjalnych i holowania szybowców.
13. _______ ( 5 ) Kryptonim zrzutu dokonanego w nocy z 14 na 15 września 1943
roku. Angielskie samoloty zrzuciły broń i amunicję w okolicach Kalisza, Pleszewa i Środy Wielkopolskiej. Organizacją akcji odbioru zrzutu pod kryptonimem
„Groch” w Tursku zajęli się żołnierze z placówek AK „Poelitz” w Pleszewie i
„Gronostaj” w Tursku. Do przyjęcia zrzutu zostało wytypowanych 25 osób z AK,
w tym 7 z Pleszewa. Pozostali pochodzili z placówki „Gronostaj”. Sygnał o jego
dokładnym terminie otrzymano drogą radiową, w czasie nadawania polskiej audycji radia BBC. Uzbrojenie uczestnicy odbioru zrzutu otrzymali 14 września w
domu Franciszki (ps. „Maria”) i Józefa (ps. „Rom”) Malińskich
w Tursku. Broń została przewieziona z Pleszewa przez Franciszkę Malińską
i zakopana w pobliżu gorzelni. Zrzut do Turska dostarczony został z Anglii samolotem Halifax „Z” 911, który wystartował z Tempsford. Dowodził nim kpt.
Zygmunt Zbucki, a operacja nosiła kryptonim „Flat 24” i numer 64/84. Szczęśliwie udało mu się dotrzeć nad zrzutowisko w Tursku, zrzucić 12 pojemników
i wrócić do bazy w Anglii. Według ustaleń Antoniego Witkowskiego w pojemnikach były m.in. pistolety Sten z amunicją, lekkie karabiny maszynowe Bren
z amunicją, rewolwer Colt z amunicją, granaty przeciwpancerne i ręczne oraz
zapalniki przeciwpancerne, naboje sygnalizacyjne, radio i cztery radiostacje,
materiały sabotażowe, mapy i opatrunki. Odbiór zrzutu na łąkach w Tursku zakończył się sukcesem. Otrzymane materiały przewieziono do pobliskiego Pleszewa.
14. ______ ( 4 ) Kryptonim placówki odbioru zrzutów – zrzutowiska – zlokalizowanej między Stachlewem a Jacochowem w powiecie łowickim. Placówka wchodziła w skład dziesięciu takich punktów wyznaczonych do odbioru zrzutów –
obwodu Łowicz AK. Pierwszy zrzut miał miejsce w kwietniu 1942 i był to zrzut
zaopatrzeniowy. Odbiorem zrzutu kierował ppor. Henryk Kocemba ps. „Władysław”, odbierał go pluton ze Stachlewa pod dowództwem ppor. Jana Mitka.
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Ubezpieczenie tworzyły oddziały z Łyszkowic i Domaniewic, a od wschodu
z Bełchowa. Drugi zrzut odbył się w nocy z 3 na 4 września 1942 – operacja
„Measles”(Odra). Samolot Halifax z załogą polską, pod dowództwem kpt. M.
Wodzickiego, wystartował 3 września 1942 z lotniska Tempsford w Wielkiej
Brytanii z 6 skoczkami na pokładzie i niewielką liczbą zasobników. Akcją odbioru zrzutu kierował ppor. Henryk Kocemba, ps. „Władysław” i ppor. Jan Mitek,
dowódca plutonu ze Stachlewa. Ubezpieczenie zrzutu stanowiły patrole z Bełchowa i Kalenic. Trzeci zrzut odbył się nocą z 16 na 17 marca 1943 – operacja
„Attic” (Strych). Samolot typu Halifax z 138. Dywizjonu z załogą polską dowodzoną przez kpt. J. Gryglewicza wystartował z lotniska Tempsford w Wielkiej
Brytanii 16 marca 1943. Zabrał na pokład 3 skoczków, kontenery i paczki. Akcją
odbioru zrzutu dowodzili ppor. Henryk Kocemba i ppor. Jan Mitek. Zrzut ten
z ubezpieczały patrole z Łyszkowic i z Bełchowa. Jednym ze skoczków był
ppor. Roman Litwin ps. „Sowa”, kurier MSW do Delegatury Rządu na Kraj.
Przywiózł pas nr 39/14 z 314 tys. dolarów i 105 funtami w złocie oraz pas nr
40/14 z 28 790 dolarami i 90 funtami w złocie, aresztowany w Warszawie 14
września 1943 przez Gestapo i osadzony na Pawiku, zginął. W latach 19411943 w obwodzie łowickim przyjęto 13 zrzutów, w tym 4 zaopatrzeniowe. Odebrano 31 skoczków żołnierzy AK i 9 kurierów.
15. Zbigniew _________ ( 7 ) (ur. 11 listopada 1915, poległ w locie bojowym 15
sierpnia 1944 nad Puszczą Niepołomnicką – Nieszkowice Wielkie koło Bochni)
– kpt. pil. PSP na Zachodzie. Ogółem wykonał ok. 115 lotów bojowych w lotnictwie bombowym. 14 sierpnia 1944 roku wystartował jako I pilot Liberatora B 24
J o numerze bocznym KG89OGR-S z pomocą dla Powstania Warszawskiego.
Po dokonaniu zrzutu w okolicach pl. Krasińskich w Warszawie został zaatakowany i zestrzelony przez niemieckie myśliwce. Cała załoga samolotu poniosła
śmierć. Jest jednym z siedmiu lotników polskich odznaczonych Złotym Krzyżem
Orderu Virtuti Militari. Samolot został zrekonstruowany w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
17. ___________ ( 9 ) Kryptonim sezonu operacyjnego zaplanowanego na sierpień
1942 – kwiecień 1943. Przewidywano wykonanie około tysiąca lotów do Polski.
Realizacja odbiegała jednak znacznie od planu. Wystartowało 65 samolotów, z
czego tylko 42 (w tym 29 z polskimi załogami) wykonało zadanie – z 28 zrzucono skoczków. Stracono 3 załogi w 6 samolotach. Wysłanych zostało 119 spadochroniarzy i 49,5 tony sprzętu. 4 skoczków poniosło śmierć – 3 podczas lotu,
a 1 podczas skoku. Udało się przyjąć 41,4 ton zaopatrzenia. Oprócz ludzi
i broni wysłano jeszcze 13 mln 22 tys. dolarów, 5 mln 158 tys. marek, 10 tys.
peset dla kurierów chodzących trasą hiszpańską, oraz 700 tys. tzw. „młynarek”,
czyli złotych okupacyjnych. Stracono w przybliżeniu 4% przerzucanych walut.
Bezsporną przyczyną niewykonania operacji był brak polskiej eskadry specjalnej, mającej pierwszeństwo w lotach do Polski, o którą tak uporczywie starał się
gen. Sikorski oraz jego sztab.

91

18. LOTNICZE WSPARCIE ARMII KRAJOWEJ

20. Antoni __________ ( 8 ) (ur. 13 listopada 1915 w Pstrążnej koło Rybnika, zm.
19 listopada 2013 tamże) – polski pilot wojskowy i sportowy. Służył w 122
eskadrze myśliwskiej stacjonującej w Krakowie i w jej składzie w październiku
1938, brał udział w zajęciu Zaolzia przez stronę Polską. Odbył 23 skrajnie niebezpieczne loty ze zrzutami, w tym 5 razy nad Polskę. Ostatnim jego zadaniem
lotniczym nad okupowaną Polską był zrzut dla 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK na placówkę „Wilga” na Polankach nad Szczawą w Gorcach u podnóża Kiczory, nocą z 28 na 29 grudnia 1944 (był to jednocześnie ostatni lot specjalny do Polski). Halifax, który pilotował mjr ... , został zrekonstruowany w Muzeum Armii Krajowej Krakowie.
21. ______ ( 4 ) powietrzny – termin z dziedziny wojskowości odnoszący się do
transportu żołnierzy, zaopatrzenia i sprzętu drogą lotniczą, przy wykorzystaniu
samolotów, śmigłowców lub szybowców z rejonu będącego pod kontrolą wojsk
własnych, do innego takiego rejonu odciętego przez siły nieprzyjaciela. …-y
powietrzne dzielą się na stałe i okresowe, co jest związane ze zdolnością do
osłony samolotów transportowych przez własne lotnictwo bojowe i okresem
trwania sytuacji kryzysowej.
22. _________ ( 7 ) Jednostka organizacyjna lotnictwa wojskowego. W Polsce
w 1939 eskadra składała się z 10 samolotów (dwie eskadry tworzyły dywizjon).
Podczas działań RAF w czasie II wojny światowej obowiązywała struktura: wing
(skrzydło lotnicze) › squadron (eskadry/dywizjony, oznaczane niepowtarzalnym
numerem, np. 308) › flight (klucz; squadron myśliwski miał początkowo 2 klucze
po 6 samolotów, później 3 klucze po 4 samoloty, w korespondencji radiowej
oznaczane jedynie kolorami). Przykładem eskadry była 1586. Eskadra Specjalnego Przeznaczenia), złożona z polskich załóg z Eskadry „C” 138. Dywizjonu
RAF. Została ona sformowana 3 listopada 1943 i weszła w skład 334 Skrzydła
Lotnictwa Specjalnego, otrzymując na wyposażenie 3 samoloty Halifax Mk II
i 3 samoloty B-24 Liberator. Celem jej działania było dostarczanie cichociemnych żołnierzy i agentów, broni, leków i środków łączności dla oddziałów Armii
Krajowej. Największe straty w załogach i sprzęcie poniosła podczas niesienia
lotniczej pomocy (zrzuty) dla Powstania Warszawskiego.
23. _______ ( 5 ) Plan przerzutu opracowany w czerwcu 1944 w sezonie operacyjnym (sierpień 1944 – lipiec 1945), zakładał wykonanie zrzutów przez 600 samolotów. Oprócz skoczków i zasobów finansowych do kraju zamierzano wysłać
od 5,4 do 7,2 tys. zasobników i tyleż paczek ze sprzętem. Wystartowało 400
samolotów. 227 załóg wykonało zadanie – 73 polskie, 47 brytyjskich i południowo afrykańskich oraz 107 amerykańskich. Straty tym razem były bardzo
wysokie i wynosiły 47 samolotów, w tym 7 rozbitych przy lądowaniu. Wysłano
38 spadochroniarzy i 355 t sprzętu.
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25. Handley Page _________ ( 7 ) –
brytyjski
czterosilnikowy
ciężki
samolot bombowy z okresu II wojny
światowej, powstał w zakładach
Handley Page, używany od 1940
roku. Był także stosowany do celów
patrolowych, a także do specjalnych
zadań transportowych w samotnych
nocnych dalekodystansowych lotach
z
zadaniem
dostarczania
na
spadochronach ludzi i wyposażenia
ruchom
oporu
i
oddziałom
partyzanckim w okupowanych przez
Niemców krajach Europy, w tym w Polsce. Loty do Polski z baz brytyjskich były
najdłuższe, trwały 14 godzin i mogły być wykonywane jedynie w sezonie jesienno-zimowym z uwagi na długie noce. Załoga składała się zazwyczaj
z siedmiu osób (dwóch pilotów, mechanik pokładowy, nawigator-bombardier,
radiotelegrafista, górny strzelec i ogonowy strzelec). Pierwsza polska załoga
wykonywała loty na tego typu samolocie już od września 1941 w składzie brytyjskiego 138. Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia (Special Duty Squadron),
wykonującego loty z zaopatrzeniem dla Armii Krajowej. Na tych samolotach
polska eskadra, wraz z innymi jednostkami sojuszniczymi, zaopatrywała m.in.
oddziały Armii Krajowej w Polsce, dostarczając przy tym przeszkolonych w zakresie dywersji cichociemnych. Samoloty tego typu dokonywały również zrzutów podczas Powstania Warszawskiego.
26. 1586. Eskadra _____________ ( 11 ) Przeznaczenia (ang. 1586. Special Duty
Flight) to jednostka złożona z polskich załóg z Eskadry „C” 138. Dywizjonu
RAF. Celem działania eskadry było dostarczanie cichociemnych żołnierzy
i agentów, zasobników z bronią i lekami dla oddziałów walczących w konspiracji. Jednostki lotnicze działające jak 138. Dywizjon RAF czy 1586. ESP działały
w oparciu o wytyczne SOE. Eskadra została sformowana 3 listopada 1943
i weszła w skład 334 Skrzydła Lotnictwa Specjalnego, otrzymując na wyposażenie 3 samoloty Halifax Mk II i 3 B-24 Liberator. Wyodrębnienie eskadry było
wynikiem posunięć związanych z dużymi stratami w samolotach i załogach latających nad tereny okupowanej Polski i krajów Europy Południowej z lotnisk
w Wielkiej Brytanii. Eskadra zaopatrywała w sprzęt, środki łączności placówki
AK – w tym biorące udział w ramach akcji „Burza”. Najbardziej dotkliwe straty w
załogach i sprzęcie poniosła podczas niesienia lpomocy dla Powstania Warszawskiego.
Pionowo
1. __________ ( 8 ) Kryptonim zrzutowiska przygotowanego i dozorowanego
przez Placówkę AK Wiązowna Rejon IV Fromczyn w VII Obwodzie „Obroża”
AK liczącą 5 plutonów liniowych i blisko 300 żołnierzy. Jeden ze zrzutów został
wykonany nocą z 3 na 4 kwietnia 1944. Akcją kierował prof. Marian Mazowiecki
„Ludomir”, komendant Placówki i jednocześnie dowódca 4. kompanii w Rejonie
Fromczyn. W sprawozdaniu nawigatorów, które składano po powrocie z lotów
do Polski, w części tyczącej tego zrzutu odnotowano: „ ... Ekipa Weeller
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5. Zrzut na placówkę zasadniczą o g. 00.15. nalotów 3. Ludzie skakali przy
3. Litera rozpoznawcza dobrze nadana. Spadochrony otworzone”. Oprócz
4 skoczków spadochronowych z 498 tys. dolarów zostało zrzuconych 9 zasobników i 6 paczek zawierających broń i inny sprzęt wojskowy. W sumie oddziały
VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej odebrały w okresie do 1 sierpnia 1944
5 lotniczych zrzutów ludzi, broni i materiałów wojskowych.
2. _________ ( 7 ) Kryptonim sezonu operacyjnego, w ramach którego w nocy z
14 na 15 września 1943 miał miejsce pierwszy aliancki zrzut broni, amunicji
i środków opatrunkowych w Wielkopolsce. Akcją zrzutu w rejonie Janowa dowodził komendant Średzkiego Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej por. Alfred Furmański. Załogę podstawowego zrzutowiska ,,Proso 2” stanowił oddział
AK złożony z robotników leśnych pod dowództwem plut. Wawrzyńca Chałupki.
W tym samym czasie załogę placówki zapasowej ,,Proso 1” stanowili żołnierze
AK z Kostrzyna. Dokonujący zrzutu samolot brytyjski Halifax został zauważony
przez oddziały niemieckie. W trakcie poszukiwań Niemcy odnaleźli zrzut
i aresztowali 12 żołnierzy AK. Wiosną 1944 Gestapo rozbiło placówkę AK w
Kostrzynie, aresztując 20 żołnierzy oraz 4 dowódców AK z obwodu średzkiego,
a także żołnierzy z Nekli, Drzązgowa, Sokolnik, Gułtów, Węgierskiego i Pławiec. W konsekwencji janowskiego zrzutu w więzieniach i obozach znalazło się
około 200 żołnierzy, z czego 50 zostało straconych.
4. __________ ( 8 ) pięćdziesiąt osiem (słownie) – liczba lotów wykonanych przez
lotnictwo specjalistycznego przeznaczenia w latach 1941-1944 w ramach lotniczego wsparcia AK, spośród których 241 wykonały załogi polskie. Stracono 70
maszyn, Halifaxów i Liberatorów, wśród nich 30 z polskimi załogami.
6. ________ ( 6 ) Kryptonim komórki w Komendzie Głównej ZWZ-AK organizującej przyjmowanie zrzutów, wyznaczała m.in. konspiracyjne lądowiska. Komórka
opracowała też system aklimatyzacji cichociemnych w okupowanym kraju.
7. _________ ( 7 ) -7 – kryptonim amerykańskiej wyprawy przeprowadzonej 18
września 1944 nad Warszawą. Brało w niej udział 110 bombowców, dokonano
107 zrzutów. Zrzucono 1284 zasobniki, z których niestety tylko 228 podjęli powstańcy. Wiele zasobników wylądowało na „ziemi niczyjej”, część z nich przejęli
powstańcy w walce, inne pozostały bez możliwości podjęcia. 28 zasobników
uległo zniszczeniu wskutek przestrzelenia spadochronów pociskami zapalającymi. Ponad 70% zawartości zrzutu dostało się w ręce niemieckie. Kilkanaście
zasobników spadło na praskim brzegu, obsadzonym przez wojska sowieckie
i polskie. Zrzut zawierał 29876 pistoletów maszynowych Sten, 390 ręcznych karabinów maszynowych Bren, 102 przeciwpancerne wyrzutnie Piat i 2,2 tys. granatów do nich, 2490 granatów przeciwczołgowych Gammon, 7865 kg plastiku,
3,2 tony lontów, 2,2 mln sztuk amunicji, 4390 różnych granatów. 12 zasobników
zawierało leki, środki opatrunkowe i sprzęt sanitarny dla powstańczych szpitali.
Stracono 2 bombowce B-17 i 1 załogę. 11 godzin po starcie wyprawa wylądowała na lotniskach w Rosji. Bombowce B-17 lądowały w Połtawie i Mirgorodzie,
myśliwce „Mustangi” w Piriatiniu. 19 września po zatankowaniu i uzupełnieniu
amunicji i ładunku bomb samoloty wystartowały w drogę do macierzystych lotnisk w Anglii, bombardując po drodze węzeł kolejowy i zakłady przemysłowe
w mieście Szolnok na Węgrzech.
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9. Most _____ ( 3 ) (słownie – w stosowanej nazwie cyfra rzymska) – operacja,
która miała miejsce 30 maja 1944 roku. Terenem przygotowanym przez oddziały AK było lądowisko „Motyl”, położone 22 km na północny zachód od dworca
kolejowego w Tarnowie, nad rzeczką Kisieliną, pomiędzy wsiami Wał-Ruda i
Jadowniki Mokre. Zadanie przygotowania lotu do Polski otrzymał 267. Dywizjon
RAF z gotowością do lotu od 17 maja. Do operacji tej wybrana została załoga w
składzie: I pilot – por.pil.. O'Donovan, II pilot – Jacek Błocki (z polskiej 1586.
Eskadry), nawigator – J.W.Strain oraz radiooperator – D.R. Thomas. W kadłubie transportowca C-47 Dakota KG477 „V” mechanicy zamontowali dodatkowe
4 zbiorniki paliwowe, co przedłużało lot samolotu do około 14 godzin. Na pokładzie znajdowało się 2 cichociemnych (ppłk Romuald Bielski ps. „Bej”
i gen. Tadeusz Kossakowski ps. „Krystynek”, który miał wówczas 56 lat) oraz
440 kg sprzętu bojowego. Eskortę Dakoty zapewniały dwa polskie Liberatory
z 1586. Eskadry: EV978 „R” kpt. pil. Michała Goszczyńskiego i BZ965 „S” kpt.
pil. Zbigniewa Szostaka, lecące w tym czasie na placówki zrzutowe pod Lwowem. Po wylądowaniu maszynę błyskawicznie rozładowano z przywiezionego
zaopatrzenia, w zamian ładując na pokład pocztę i trzech kurierów: płk. Romana Rudkowskiego ps. „Rudy”, mjr. Zbigniewa Sujkowskiego vel Leliwę ps. „Wyga” i emisariusza politycznego Jana Domańskiego ps. „Bartnicki”. Czas pobytu
na polskiej ziemi wyniósł zaledwie 6 minut, po których Dakota wystartowała bez
przeszkód do włoskiej bazy. Lądowanie w Campo Cassale miało miejsce o godzinie 04: 08, a czas przelotu wyniósł 8 godzin i 33 minuty
10. ___________ ( 9 ) Miejscowość, w okolicach której 4 maja 1944 oddział Armii
Ludowej dowodzony przez Bolesława Kowalskiego ps. „Cień” zaatakował oczekujący na zrzut, zaplanowany w nocy 4 na 5 maja, 47-osobowy oddział
3. Kompanii 15. Pułku Piechoty AK ppor. Jana Zdzisława Targosińskiego „Hektora”, dowodzony w zastępstwie przez por. Mieczysława Zielińskiego „Moczara”. Przewaga alowców była ponad dwukrotna. Celem ataku było przejęcie
zrzutowej broni. Wziął w nim udział oddział „Wani” (oficera Armii Czerwonej narodowości gruzińskiej) oraz oddział Mieczysława Olszewskiego „Miętasa” (pochodzącego z oddziału Gronczewskiego „Przepiórki”). Oddział AK walczył do
ostatniego naboju, a nie mając amunicji, wywiesił białą chorągiew na znak poddania się, po czym został rozbrojony, ustawiony w czwórki i rozstrzelany z rkm.
Zginęli m.in.: ppor. Ignacy Franciszek Kamieński „Żuraw”, ppor. Mieczysław
Zieliński „Moczar” oraz ppor. Bernard Mosiński „Mars” – w sumie 18 żołnierzy.
Z zabitych zdjęto ubranie, bieliznę i obuwie. Część akowców zbiegła.
11. _____________ ( 11 ) Pola zrzutów lotniczych z pomocą dla Armii Krajowej na
Terenia okupowanej Polski. Były dwojakiego rodzaju: zaopatrzeniowe i osobowe – skoczków nazywano ,,zrzutkami” lub ,,ptaszkami”, dzisiaj
,,cichociemnymi”.
12. Od _____________ ( 11 ) (słownie) września 1944, po zajęciu Pragi, zaczęły
zrzuty samoloty sowieckiej Dywizji Nocnych Bombowców i polskiego 2. Pułku
Nocnych Myśliwców „Kraków”. Zrzuty realizowane były przy pomocy niewielkich, lekkich dwupłatowców U-2, tzw. „kukuruźników”. Po wyłączeniu silnika
nadlatywały one lotem koszącym nad miejsce zrzutu i z niewielkiej wysokości
zrzucały worki z zawartością, najczęściej bez spadochronu. Ten sposób wykonywania zrzutów powodował, że broń i amunicja docierały z poważnymi uszko95
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dzeniami, uniemożliwiającymi ich użycie. Często zniszczeniu ulegały nawet
puszki z konserwami. Można przyjąć, że w pewnym sensie były to działania pozorowane.
16. ___________ ( 9 ) Miejsca umożliwiające wylądowanie (i wystartowanie) samolotów w okupowanej Polsce, aby zabrać ładunek bądź kurierów.
18. Most ________ ( 6 ) (słownie – w stosowanej nazwie cyfra rzymska) – operacja
zaplanowana na grudzień 1944. Celem operacji miało być przekazanie na zachód informacji o Powstaniu Warszawskim przez zabieraną z Polski ekipę
w składzie – Zdzisław Jeziorański, emisariusz gen. Okulickiego oraz przedstawiciele czterech stronnictwo politycznych. Dakota KG 446 wystartowała 15
grudnia o godz. 13.45 z Ankony i miała lądować na lądowisku „Świetlik” położonym w okolicach Sulejowa miedzy wsiami Ciechomin, a Rożenek. Po koło
godzinie lotu ze względu na załamanie się pogody samolot zastał zawrócony
i operacja się nie doszła do skutku.
19. Most ______ ( 4 ) (słownie – w stosowanej nazwie cyfra rzymska) – ściśle tajna
akcja, w której uczestniczyły Armia Krajowa i wojska aliantów.
Była to operacja o znaczeniu strategicznym dla przebiegu wojny, o której wykonanie niepokoił się sam premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Jej celem
było bowiem nie tylko przewiezienie kurierów wojsk podziemia, lecz także niezwykle ważnego dla Niemców pocisku V-2 – pierwszego rakietowego pocisku
balistycznego w historii. Niemcy pracowali nad jego konstrukcją już od połowy
lat 30., przeznaczając na badania ogromne środki finansowe. Pocisk miał posłużyć Hitlerowi do ataku na Wielką Brytanię. Pędzący z prędkością ponaddźwiękową V-2 był pierwszym na świecie, który zdołał przekroczyć granicę
przestrzeni kosmicznej. Nic dziwnego, że Brytyjczykom bardzo zależało na poznaniu szczegółów jego produkcji. Polakom udało się na poligonie w niewielkiej
wsi Blizna (obecnie województwo podkarpackie) zebrać elementy wystrzelonej
rakiety. Dokonał tego Michał Kasza, komendant gminny BCh. Po dokładnym
zbadaniu niewybuchu w tajnych laboratoriach AK podjęto decyzję o przesłaniu
pocisku do Wielkiej Brytanii. Operację zaplanowano na noc z 25 na 26 lipca
1944, z załadowaniem rakiety na lądowisku „Motyl” w okolicach Tarnowa. Załogę tworzyli piloci: pierwszy por. pil. – George Culliford i drugi pilot – por. Kazimierz Szrajer z 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, nawigator –
J. P. Williams oraz radiooperator – sierż. pil. J. Appelby. Przy okazji zaplanowano przewiezienie z Brindisi we Włoszech do naszego kraju kurierów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego: Kazimierza Bilskiego, Leszka Starzyńskiego, Bogusława Ryszarda Wolniaka i chyba najbardziej dziś znanego, Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, późniejszego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Po dotarciu na miejsce planowano zabrać na pokład innych ważnych działaczy: Tomasza Arciszewskiego, Józefa Retingera, Tadeusza Chciuka, Czesława Micińkiego i Jerzego Chmielewskiego. Ten ostatni był odpowiedzialny za ochronę pocisku. Wiózł także szczegółowy raport z jego badań. Operacja przebiegła bez większych problemów. Cała akcja, łącznie z pobytem na
ziemi w Polsce trwała 10 godzin i 15 minut. Operację zabezpieczały oddziały
AK „Urban”, wśród których był m.in. Adam Gondek. Dowódcą zabezpieczenia
lądowiska „Motyl” był kpt. Władysław Kabat ps. „Brzechwa”. W sumie całą akcję
zabezpieczało ponad 400 osób. Pilot samolotu Georg Culliford za swoje zasługi
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otrzymał Order Virtuti Militari.
24. _______ ( 5 ) Kryptonim zrzutowiska usytuowanego w obszarze Beskidu Sądeckiego i Gorców, koło wsi Szczawa, 23 km na północny-wschód od Nowego
Targu. Pierwszy zrzut miał się odbyć w nocy z 18 na 19 listopada 1944. Wtedy
to pilotowany przez chor. pil. Cholewę polski Liberator KG834 „U”
z 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia miał dokonać zrzutu 6-osobowej
ekipy skoczków mjr. Kazimierza Raszplewicza ps. „Tatar 2” oraz 15 zasobników i 3 paczek. Zadania nie wykonano, ponieważ Liberator nad Tatrami wpadł
w chmury, a w rejonie placówki załoga nie mogła dostrzec sygnałów z ziemi.
Skoczkowie pozostali w samolocie, ale zasobniki zostały zrzucone. Kolejny
zrzut miał miejsce nocą z 22 na 23 listopada 1944. Kpt. pil. Reymer-Krzywicki
miał dostarczyć 6-osobową ekipę cichociemnych wraz z 15 zasobnikami
i 3 paczkami. Z 6-osobową ekipą cichociemnych poleciał m.in. mjr br. panc.
Adam Mackus ps. „Prosty” i por. Przemysław Bystrzycki, a z 15 zasobnikami
i 3 paczkami kpt. pil. Reymer-Krzywicki. Dowódcą Liberatora KG994 „R” z 301.
Dywizjonu Bombowego był nawigator Jarynicz. Gdy Liberator nadleciał nad
placówkę, ta – po wymianie sygnałów świetlnych – wyłożyła znak świetlny
i z wysokości 1800 m dokonano zrzutu. Wyskoczyła też cała ekipa cichociemnych. W pojemnikach był m.in. sprzęt i mundury, które zmieniły leśny 1. Pułk
Strzelców Podhalańskich AK w umundurowane jednolicie wojsko. Ostatnią
zrzutową nocą dla placówki była noc z 28 na 29 grudnia, kiedy to z Włoch skierowano do kraju 4 Liberatory i 6 Halifaxów z polskiej 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Dla bastionu była to wyjątkowa noc gdyż pojawiło się nad
nim aż 8 samolotów spośród dziesięciu startujących z włoskiej bazy. 4 z nich
dokonały zrzutów (jeden na dziko) – pozostałe samoloty nie otrzymały sygnału
przyjęcia od placówki. Zaprzestała ona swej działalności jako ostatnia na terenie Polski po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945. Podczas potyczki
z Niemcami została zajęta przez nieprzyjaciela część terenu zrzutowiska, co
było bezpośrednią przyczyną opuszczenia terenu.
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WARSZAWSKIEGO
Sprawnie działający system łączności Armii Krajowej umożliwiał skuteczne działanie. Legendarni kurierzy, którzy z narażeniem życia przekradali się przez okupowaną Europę, by nieść meldunki z kraju do Naczelnego Wodza w Paryżu czy w Londynie, byli jedynie drobnym, choć ważnym elementem rozbudowanego i sprawnego
systemu łączności Komendy Głównej Armii Krajowej. Wymiana telegramów radiowych między Warszawą a Londynem była możliwa dzięki wielu zabiegom organizacyjnym i bohaterstwu łącznościowców4 .
Poziomo
1. „Z” – _____________ ( 11 ) sieć radiowa umożliwiająca łączność KG AK z Naczelnym Wodzem w Londynie, bazami lotniczymi w Wielkiej Brytanii i we Włoszech oraz okresowo z Kujbyszewem.
4. ___________ ( 9 ) łączność zagraniczna – łączność między Krajem i Naczelnym Wodzem gen. Sikorskim. Już w grudniu 1939 powstały Baza nr I „Romek”
w Budapeszcie i Baza nr II „Bolek” w Bukareszcie. Z początkiem 1940 uruchomiono w Kownie Bazę nr III, którą po zajęciu Litwy przez Rosjan przesunięto do
Sztokholmu i nadano jej kryptonim „Anna”. Upadek Francji i przeniesienie władz
polskich do Wielkiej Brytanii oraz wejście Niemców na Bałkany spowodowały
przeniesienie Bazy nr II do Stambułu – otrzymała kryptonim „Bey”. Utworzono
placówki łączności we Francji i Szwajcarii, coraz większą rolę zaczęła odgrywać Baza „Anna” w Sztokholmie.
7. Włodzimierz ___________ ( 9 ) , ps. „Rybka” (ur. 22 grudnia 1922). W grudniu
1939 wciągnięty do konspiracji przez mjr. Stanisława Marcina Noworolskiego,
jednego z oficerów Dowództwa Wojsk Łączności Komendy Głównej Armii Krajowej. Jego prace konspiracyjne to seryjna produkcja podzespołów do radiostacji nadawczo-odbiorczych RK 1 oraz odbiorników OSB. W związku z zamoczeniem radiostacji „Błyskawica” 3 sierpnia 1944 podjął się wykonania od podstaw
nowego nadajnika, który otrzymał nazwę „Burza”. Była to pierwsza radiostacja
foniczna, która już 4 sierpnia w południe podjęła działalność informacyjną, zawiadamiając społeczeństwo Warszawy oraz Londyn o sytuacji w walczącej
Warszawie. 5 lub 6 sierpnia uruchomił zdobyczną radiostację średniofalową
odnalezioną w budynku sądów przy ul. Leszno. Wstrajała się ona na częstotliwość, na której pracowała radiostacja niemiecka, nadająca programy dla Niemców. Po zakończeniu audycji spikerów niemieckich, p. Włodzimierz nadawał
osobiście kilkunastominutowe komunikaty, rozmiękczając psychikę żołnierzy
niemieckich. W 2005 roku, na podstawie zapamiętanej wiedzy i zachowanego
schematu elektrycznego z 1944, wykonano replikę radiostacji „Burza” (Zygmunt
Seliga, Krzysztof Lipiński, Andrzej Kabala, Paweł Jakubisiak i Zbigniew Ostaszewski). 3 sierpnia 2005, w 61. rocznicę uruchomienia radiostacji „Burza”, jej
replika została uroczyście przekazana Muzeum Powstania Warszawskiego.

4

Ze wstępu do artykułu Stanisław Markowski, Łączność W Armii Krajowej i w Powstaniu Warszawskim,
„Przegląd Łączności i Informatyki”, nr 2 2003, http://szpzl–zegrze.waw.pl/szpzl/pdf/przeglad_2.pdf.
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10. _________ ( 7 ) Kryptonim zorganizowanej w połowie 1943 trzeciej kompanii
radiotelegraficznej. Kompania ta zwana instruktorską prowadziła szkolenie radiotelegrafistów i organizowała komórki łączności na potrzeby obszarów i okręgów. Nadzorowała również terenowe bazy korespondencyjne Komendy Głównej oraz produkcję i naprawę sprzętu w poszczególnych okręgach. W celu
ujednolicenia szkolenia, uruchomiono w Ośrodku Radiowym pod Londynem
specjalną radiostację „San”, która w określonych godzinach nadawała teksty
szkolne w tempie ustalanym przez władze podziemne. Teksty te odbierali kandydaci na radiotelegrafistów w całym kraju pod nadzorem instruktorów kompanii.
12. _______ ( 5 )Kryptonim utworzonego we wrześniu 1943 Batalionu Radiotelegraficznego Komendy Głównej AK z kompani „Orbis”, „Kram” i „Omnibus”. Batalion dysponował siecią radiostacji nadawczo-odbiorczych, rozmieszczonych
promieniście wokół Warszawy, zmieniających swe miejsca postoju
i przemiennie nadających telegramy radiowe. Jego dowódcą został mjr Stanisław Bilski ps. „Gryf”, a po nim, we wrześniu 1944, mjr Władysław Mika ps.
„Narcyz”. Stan osobowy batalionu (dowódcy, radiotelegrafiści, łączniczki, gońcy
itp.) wynosił około 270 osób, w tym ponad 20 oficerów i prawie 110 podoficerów
radiotelegrafistów. W tej grupie znalazło się co najmniej 13 „cichociemnych”
przeszkolonych w Wielkiej Brytanii. Pozostałych radiotelegrafistów pozyskiwano
przez przenoszenie ich z pododdziałów liniowych lub z grup szkolonych
w kompanii „Omnibus”. Historia tego batalionu kończy się wraz z kapitulacją
Powstania Warszawskiego. Za wybitne czyny bojowe pięciu oficerów i dwóch
radiotelegrafistów batalionu „Iskry” zostało odznaczonych orderem Virtuti Militari.
15. Kurierska łączność _____________ ( 11 ) – łączność zapewniająca kontakty
Komendy Głównej z tworzącymi się obszarami i okręgami ZWZ-AK. Początkowo zajmowała się tym jedna komórka, która ekspediowała kurierów Komendy
Głównej i przyjmowała kurierów z terenu. Z czasem okazało się, że utrzymanie
łączności ze wschodem wymaga nieco innych zabiegów niż łączność z zachodem. Powołano, więc dwie odrębne komórki, z których jedna obsługiwała szlaki
wschodnie, a druga zachodnie. Powstały dwie pocztowe centrale pomocnicze
Dworzec Wschodni – dla łączności i kontaktów osobowych z okręgami
wschodnimi i Dworzec Zachodni – dla łączności i kontaktów osobowych z okręgami zachodnimi.
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7. ____________ ( 10 ), właściwie Stacja
Nadawcza AK„...” – polska radiostacja,
nadająca podczas Powstania Warszawskiego, od 8 sierpnia 1944 do
końca walk. Nadajnik zbudowany
został
w
Częstochowie
przez
krótkofalowca Antoniego Zębika (ps.
„Biegły”) w 1943. Jej sygnałem była
melodia Warszawianki. Kłopoty z uruchomieniem „Błyskawicy” wynikały z tego, że aparatura radiostacji przyjechała
z Częstochowy do Warszawy zawilgocona. Trzeba ją było jakoś osuszyć,
brakowało niektórych części. Uzyskano je z niemieckiej radiostacji zdobytej
przy ul. Kredytowej, inne znaleziono w
gmachu Poczty Głównej i dopiero 7
sierpnia na dachu gmachu PKO przy
ul. Jasnej 9 rozpięto antenę i następnego dnia rozpoczęto próbne nadawanie programu, a wieczorem została
wyemitowana pierwsza audycja. Początkowo siedziba powstańczej radiostacji mieściła się w budynku PKO
(Pocztowa Kasa Oszczędności) przy
ul. Jasnej 9. 25 sierpnia została przeniesiona do kawiarni „Adria” (ul. Moniuszki 10). 4 września trafiła do byłej
ambasady ZSRR (ul. Poznańska 15) i
następnie do Biblioteki Publicznej (ul.
Koszykowa 26). Kierownikiem zespołu
był Stanisław Zadrożny (ps. „Pawlicz”),
zastępcą – Zofia Rutkowska (ps.
Afisz z Powstania Warszawskiego informujący
„Ewa”), która objęła kierownictwo nad
o czasie nadawania audycji z radiostacji Armii
Krajowej „Błyskawica” oraz stacji Polskiego
wykonaniem programu. Audycje w
Radia
– sekcji polskiej BBC nadającej z Anglii
języku angielskim prowadzili Jan
Nowak-Jeziorański (ps. „Jan Nowak”)
i pilot RAF-u John Ward. Pracę spikerów podjęli także Zbigniew Świętochowski
(ps. „Krzysztof”), Stefan Sojecki, Zbigniew Jasiński, Jeremi Przybora i Mieczysław Ubysz. Dzienniki i reportaże prowadził Jacek Wołowski. Na antenie emitowany był program „Dzień walki” – codzienny komentarz Edmunda Osmańczyka, który jako Jan Gor donosił, co dzieje się w walczącej Warszawie. Radio
nadawało także, na falach średnich, kontynuując założenia akcji „N”, program
dywersyjny skierowany do żołnierzy Wehrmachtu. Mimo wydanego rozkazu
wygaszenia radiostacji zaraz po podpisaniu kapitulacji, nie zaprzestała ona
pracy, informując świat o tym, co się działo w Warszawie, o gehennie ludności
stolicy, o bestialstwie Niemców, o ogromnych zniszczeniach miasta. 4 października został nadany ostatni, 10-minutowy komunikat. Radiostację zniszczył
ówczesny kierownik zespołu – Jan Georgica (ps. „Grzegorzewicz”). Replika radiostacji znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Podczas powstania działała także inna radiostacja foniczna – „Burza” – skonstruowana przez Włodzimierza Markowskiego. Nadawała ona od 3 sierpnia
z gmachu Poczty Głównej (plac Napoleona, dziś Powstańców Warszawy).
18. ___________ ( 9 ) sieć alarmowa – sieć połączona na szczeblu centralnym
z siecią pocztową. Podporządkowane jej były punkty alarmowe dysponujące
aparatami telefonicznymi sieci miejskiej. Punkty te nie mogły być obciążone
żadną inną działalnością konspiracyjną. Organizowano je w małych restauracjach, sklepach, gabinetach lekarskich i dentystycznych, w miejscach, gdzie
w normalnych warunkach bez przerwy przewijali się ludzie. Jeden ze stałych
pracowników takiego punktu był zaprzysiężony i znał adres jednej łączniczki,
której miał przekazywać otrzymane, zakodowane ostrzeżenie. Każda najdrobniejsza komórka konspiracyjna rozporządzała własnym punktem alarmowym.
Organy bezpieczeństwa Komendy Głównej znały dojścia do wszystkich punktów alarmowych i w wypadku zagrożenia alarm docierał szybko do najniższego
szczebla. Każda najdrobniejsza komórka miała również możność nadania wiadomości alarmowej na punkt alarmowy swej centrali. W rozmowach telefonicznych nie wolno było używać ani nazwisk, ani pseudonimów i kryptonimów – zastępowały je niewinnie brzmiące kody. Maskowanie wiadomości alarmowych
było szczególnie surowo przestrzegane. Cały ten skomplikowany system obiegu informacji wewnętrznej działał bardzo sprawnie. Wszystkie ogniwa poczty
obsługiwane były przez kobiety.
19. Poczty ________ ( 6 ) – komórki organizacyjne zorganizowane w połowie 1940
w celu zapewnienia łączności wewnętrznej Komendy Głównej: 1) Poczta główna centralna „B” (kryptonim „Begonie”, a później „Kundle”) obsługiwała Oddział
V sztabu oraz podległe mu bezpośrednio komórki (Kwaterę Główną, Szefostwo
Łączności Operacyjnej oraz kierownictwo Odbioru Zrzutów). Powstała na bazie
zreorganizowanej „Patrycji” i pełniła dodatkowo funkcje koordynacyjne w stosunku do pozostałych poczt. Jej kierowniczką została Janina Szenfeld-Sipko
ps. „Berta”; 2) Poczta główna pomocnicza „C” („Cykoria”, a następnie „Ogary”).
Obsługiwała Szefa Sztabu i wszystkie podległe mu komórki organizacyjne z wyjątkiem Oddziału V (Oddział Organizacyjny, Szefostwo Operacji, Komenda Kedywu, Kwatermistrzostwo, Szefostwo Biur Wojskowych, Wojskowy Szef Komunikacji); 3) Poczta główna pomocnicza „A” („Astry”, później „Pudle”). Obsługiwała Komendanta Głównego oraz podległe mu bezpośrednio komórki (Biuro Informacji i Propagandy, Biuro Finansów i Kontroli, Kierownictwo Walki Podziemnej, Zawiązek Departamentu Obrony Narodowej).
Pionowo
1. Antoni Kazimierz _______ ( 5 ) , ps. „Biegły” (ur. 13 stycznia 1914, zm.
1 czerwca 2009) – konstruktor nadajnika radiostacji „Błyskawica”. Od 1940
w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. Na początku 1943
w Częstochowie, w warunkach pełnej konspiracji rozpoczął pracę nad budową
radiostacji dla przyszłego powstania. Pod koniec tego samego roku radiostację
przewieziono do Warszawy, gdzie używana była jako radiostacja zapasowa. Po
utracie radiostacji skonstruowanej przez Oddział V sztabu Komendy Głównej
AK, właśnie z tego nadajnika emitowane były audycje podczas Powstania Warszawskiego. W listopadzie 1944 został aresztowany przez Niemców i więziony
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w kilku obozach. W sierpniu 1945 wrócił do Polski i został aresztowany. Po
zwolnieniu zamieszkał w Łodzi. W roku 2004 odtworzył radiostację „Błyskawica”
i przekazał ją Muzeum Powstania Warszawskiego.
2. ___________ ( 9 ) Nazwa sieci dowodzenia Warszawskiego Okręgu AK (przewodowa, radiowa i gońców), realizowana przez pododdziały okręgowe, złożone
z batalionu łączności w sile trzech kompanii – K-1, K-2, K-3 oraz ośmiu plutonów Obwodu Podmiejskiego „Obroża”. Sieć sięgała od komendanta Okręgu do
dowódców obwodów
3. ______ ( 4 ) Kryptonim zorganizowanej pod koniec 1942 i składającej się
z trzech plutonów kompanii radiotelegraficznej. Jej początkowe zadania zostały
wkrótce poszerzone. Pierwszy pluton działający na terenie Warszawy prowadził
wyłącznie odbiór telegramów. Plutony drugi i trzeci kwitowały odebrane telegramy oraz otrzymane zrzuty, nadawały zaś tylko krótkie depesze alarmowe
i komunikaty meteorologiczne dla baz lotniczych. Działały na obrzeżach Warszawy i terenach „Obroży”. Nadawanie pilnych i dłuższych telegramów prowadził nadal „Orbis” zwany „kompanią alarmową”.
5. „O” – __________ ( 8 ) sieć radiowa dla łączności z komendami obszarów
i okręgów AK.
6. Jerzy Oktawiusz _________ ( 7 ) , ps. „Jurski”, „Jerzy Jurski”, „Ort” (ur. 26 marca 1893, zm. 1961). W listopadzie 1918 wstąpił do Wojska Polskiego.
W 1920 ukończył Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu. Od 1934 komendant Szkoły Podchorążych Łączności w Centrum Wyszkolenia Łączności.
Od marca 1939 szef łączności w Dowództwie KOP. Od stycznia 1940 przebywał w Warszawie, gdzie objął funkcje szefa Wydziału V Łączności w sztabie
Komendy Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ. Od maja 1942 aż do zakończenia
Powstania Warszawskiego był Dowódcą Wojsk Łączności Armii Krajowej i zastępcą do spraw łączności szefa Oddziału V Dowodzenia Ogólnego i Łączności
sztabu Komendy Głównej AK. W listopadzie 1942 awansowany do stopnia
podpułkownika.
7. ________ ( 6 ) Kryptonim sformowanego dla potrzeb łączności operacyjnej
Komendy Głównej kadrowego batalionu telegraficznego. Miał on zapewnić
łączność przewodową (telegraf i telefon) na terenie całego kraju, w oparciu
o istniejącą sieć telekomunikacyjną. Batalion, w składzie zawiązków czterech
kompanii, sformowano ze specjalistów w zakresie łączności. Kompania „Dominika” składała się z pracowników Międzymiastowej Centrali Telefonicznej
w Warszawie. Kompania „Seweryna” z pracowników Dyrekcji Okręgowej Kolei
na Pradze. Kompania „Zapała” gromadziła wykładowców, absolwentów i słuchaczy Szkoły Technicznej im. Wawelberga oraz obsługi gmachu byłego Ministerstwa Komunikacji. Kompanię „Złom” stanowili inżynierowie i technicy Zakładów Teletechnicznych na Pradze przy ul. Ratuszowej 11. Zawiązki poczty polowej oparto o pracowników Poczty Głównej. Dowódcą batalionu był por. Jan
Maliszewski ps. „Malina”, zastępcą por. Lech Gołębiowski ps. „Sęp” – przedwojenny wicedyrektor Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Warszawie, a oficerem wyszkoleniowym – por. Alfred Helimann ps. „Kos”.
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8. „I” – ______________ ( 12 ) sieć radiowa dla łączności z niektórymi inspektoratami oraz operacyjnymi i taktycznymi zgrupowaniami partyzanckimi.
9. „L” – __________ ( 8 ) sieć radiowa przygotowana na okres powstania powszechnego, dla łączności Dowódcy Lotnictwa AK z polskim lotnictwem
w Wielkiej Brytanii. Na razie sieć ta miała charakter ćwiczebny.
11. ________ ( 6 ) Nazwa sieci w Warszawskim Okręgu AK, realizowanej przez
plutony obwodów na potrzeby dowodzenia walką. Sieć sięgała od dowódców
obwodów do dowódców rejonów, zgrupowań, kompanii i samodzielnego plutonu. Inna nazwa to „Sieć czerwona”.
13. Andrzej __________ ( 8 ) (ur. 1928) – elektronik, walczył w Powstaniu Warszawskim w brygadzie „Broda 53” w ramach Zgrupowania „Radosław”, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. Aresztowany
przez Służbę Bezpieczeństwa w listopadzie 1949, przesłuchiwany przez Julię
Brystygerową, okrutnie torturowany. W bardzo ciężkim stanie został znaleziony
na ulicy (istnieje kilka wersji – po wyrzuceniu z okna w gmachu UB, po wyskoczeniu z okna, po wyrzuceniu z samochodu UB) i przeniesiony do szpitala. Po
wyleczeniu skończył studia na Politechnice Warszawskiej. W 1952 roku zgłosił
się do niego oficer działających wciąż w podziemiu Narodowych Sił Zbrojnych
z prośbą o skonstruowanie i wykonanie nadajnika radiowego. Zdobył zaufanie
p. Andrzeja tym, że znał takie szczegóły życia jego ojca, jakich nie mógł znać
konfident UB. Mimo straszliwego niebezpieczeństwa nadajnik skonstruował i na
własny koszt wykonał. Do jego wypróbowania w działaniu przyciągnął jeszcze
dwie zaufane koleżanki, a następnie przekazał pod właściwy adres. Po ukończeniu studiów przez wiele lat pracował w Instytucie Fizyki PAN, jest doktorem
optoelektroniki. Skonstruował też nadajnik radiowy, by po wprowadzeniu 13
grudnia roku stanu wojennego, informować świat o tym, co się dzieje w Polsce.
Nadał kilkadziesiąt audycji i nie dał się namierzyć Służbie Bezpieczeństwa. Radio nadawało od 14 grudnia 1981 roku, o godzinie 10.00 na falach krótkich
w dwóch pasmach częstotliwości morskich rozległ się zaszyfrowany alfabetem
Morse'a angielskojęzyczny komunikat o wprowadzeniu stanu wojennego oraz
sygnał SOS. Krótkie audycje, trwające po około 15 minut, prowadzone były
przez Jadwigę Augustyńską-Latoszyńską, żołnierza Armii Krajowej. Poświęcone były one historii Polski, w tym sytuacji Polaków w czasie II wojny światowej,
zbrodni katyńskiej oraz planom budowy Polski Sowieckiej. Wyemitowano
w sumie czterdzieści takich audycji. Na potrzeby Radia Solidarność wykonał
liczne proste nadajniki. Twórca i właściciel niszowej, społecznej rozgłośni radiowej Jutrzenka (pełna nazwa – Polskie Radio Armii Krajowej „Jutrzenka” im.
gen. „Grota” Stefana Roweckiego), która nadaje od lat 90. z mieszkania w bloku na warszawskim Ursynowie przy ul. Dereniowej 4. Na dachu bloku umieszczono biało-czerwoną flagę z powstańczą kotwicą Polski Walczącej. Zasięg to
około 60 km. W 1999 roku Ministerstwo Łączności przyznało Jutrzence częstotliwość 99,5 MHz. W audycjach występował m.in. Prezes Światowego Związku
Żołnierzy AK Stanisław Karolkiewicz. 24 lipca 2001 Jutrzenka otrzymała koncesję na częstotliwość 99,5 MHz, która zezwala na nadawanie w Warszawie od
godz. 12.00 do 24.00. Nie może emitować reklam ani audycji sponsorowanych.
Jutrzenka nadaje program o charakterze społeczno-kulturalnym. Na antenie
dominują stare piosenki, wspomnienia (przede wszystkim z czasu okupacji),
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dzienniki powstańcze oraz literatura piękna, np. fragmenty Pana Tadeusza. Od
poniedziałku do piątku prezentowane są utwory instrumentalne, muzyka filmowa, poezja śpiewana oraz piosenki z lat 20., 30., 40. i 50. XX wieku. W soboty
i niedziele nadawana jest muzyka poważna, a codziennie magazyn kulturalny
„Pełna Kultura”. Poza twórcą radia pracuje w nim społecznie pięć osób, dwie
prezenterki, redaktor tekstów i dwóch stałych felietonistów. Andrzej … jest
wierny rozkazowi ostatniego dowódcy Armii Krajowej Leopolda Okulickiego
„Niedźwiadka”, który po rozwiązaniu AK nakazał „utrzymywać małe, dobrze zakonspirowane sztaby i całą sieć radiową”.
14. _______ ( 5 ) Kryptonim zorganizowanej w 1941 roku zawiązkowej kompanii
radiotelegraficznej. Zadania plutonów i rejony ich pracy były zróżnicowane.
Pierwszy pluton działał na obszarze Warszawy oraz Obwodu Warszawa-powiat
i prowadził tylko odbiór telegramów. Drugi pluton prowadził nadawanie telegramów w rejonie Milanówka i Żyrardowa. Trzeci pluton nadawał z rejonów Grójca
oraz Legionowa i Płud. W 1942 zorganizowano czwarty pluton, tzw. świętokrzyski, który pracował na obszarze Gór Świętokrzyskich i od 1943 był ochraniany
przez oddział „Ponurego”. Stamtąd nadawano mniej pilne, ale długie telegramy,
które były dostarczane drogą kurierską w ciągu kilkunastu godzin od chwili ich
zredagowania. Ponieważ ciągle przybywało korespondencji, w 1943 zorganizowano piąty pluton kompanii. Zasadniczym zadaniem kompanii było utrzymywanie łączności Komendy Głównej AK z naczelnym dowództwem PSZ w Londynie oraz z bazami lotniczymi w Wielkiej Brytanii, a później we Włoszech, skąd
starowały samoloty niosące do kraju ludzi i sprzęt.
16. „A” – __________ ( 8 ) sieć radiowa przewidziana do uruchomienia powstania
powszechnego.
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20. MEDYCY / SŁUŻBY SANITARNE ARMII KRAJOWEJ
Na czele służby zdrowia AK stało Szefostwo Służby Sanitarnej, które podlegało
Kwatermistrzowi Komendy Głównej. W Armii Krajowej istniała też Wojskowa Służba
Kobiet, jej głównym pionem był pion sanitarny. Dramatyczną walkę o życie rannych
i chorych w czasie Powstania Warszawskiego prowadziło 25 warszawskich szpitali,
122 szpitale polowe oraz 200 punktów ratowniczo-sanitarnych. To było masowe
bohaterstwo wielotysięcznej rzeszy lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy. Ocenia się,
że w Powstaniu Warszawskim uczestniczyło około 900-1000 lekarzy i studentów
medycyny ostatnich lat studiów oraz 5-6 tys. sanitariuszek i pielęgniarek. Zginęło
około 200 lekarzy i studentów medycyny oraz około tysiąc pielęgniarek i sanitariuszy. Najważniejsze są jednak efekty działania służby zdrowia w Powstaniu. Uratowano w sumie ponad 25 tys. żołnierzy i rannych oraz chorych cywili. Bohaterskie
sanitariuszki wyciągały wśród gradu kul leżących bezradnie rannych, lekarze operowali bez przerw, w dzień i w nocy. 5
Poziomo
1. Barbara ___________ ( 9 ) , ps. „Basia”, „Baśka” (ur. 1926, zm. 26 sierpnia
1944). Harcerka z drużyny „Błękitnej” Hufców Polskich, odbyła przeszkolenie
sanitarne; w Powstaniu Warszawskim sanitariuszka kompanii „Harcerskiej” batalionu „Gustaw” zgrupowania AK „Róg”, 13 sierpnia ciężko ranna na Starym
Mieście wskutek wybuchu czołgu pułapki, umieszczona w szpitalu przy ul. J. Kilińskiego 3, zginęła w zbombardowanym budynku.
5. Jan __________ ( 8 ) (ur.18 czerwca 1900, zm. 7 września 1971) – w 1926 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł
doktora wszech nauk lekarskich. We wrześniu 1939 został mobilizowany,
w dniach 6-21 września 1939 był kierownikiem polowej pracowni bakteriologiczno-chemicznej w Pronem, po jej rozbiciu powrócił do Warszawy. W czasie
okupacji był ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Wolskim.
Prowadził zajęcia na tajnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego
i Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Uczył diagnostyki, patologii, terapii
szczegółowej chorób wewnętrznych studentów IV i V roku. Na Oddziale przez
cały okres okupacji, wbrew zakazowi Niemców, odbywały się posiedzenia naukowe oraz odczyty dla lekarzy oraz były przygotowywane prace przeznaczone
do druku, ogłoszone już po wyzwoleniu. Jesienią 1941 roku opiekował się chorym marszałkiem Edwardem Śmigłym, który potajemnie powrócił do Warszawy,
stwierdził u niego zawał i podpisał zaświadczenie o zgonie. Był w składzie Sanitariatu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej kryptonim „Bakcyl”. Podczas
Powstania Warszawskiego przebywał w stolicy, udzielając pomocy lekarskiej
powstańcom i ludności cywilnej. Po zakończeniu wojny, m.in. od 1953 do 1955
roku, był Rektorem Akademii Medycznej w Poznaniu, w latach 1955-1959
przewodniczącym Komisji Izotopowej Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia.
5

Wykorzystano:
• opracowanie: Maciej Janaszek-Seydlitz, Służba sanitarna w Powstaniu Warszawskim,
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/sanitariat_06.html
• portal Szpitale polowe 1944, http://www.szpitale1944.pl/o–nas/
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8. Jadwiga Helena Maria Holnicka-_______ ( 5 ) , ps. „Wisia”, „Wisienka”, „Grabulka” (ur. 30 lipca 1922 w Krzywdzie koło Łukowa, zm. 20 lipca 1944
w Gręzówce) – żołnierzem Armii Krajowej, łączniczka i sanitariuszka. Brała
udział w akcjach bojowych Kedywu, a następnie walczyła w oddziale pod dowództwem kpt. Wacława Rejmaka. Została ciężko ranna 20 lipca 1944 w walce
stoczonej z żandarmerią niemiecką w Lesie Kryńszczak w pobliżu wsi Gręzówka, a położonej przy szosie z Łukowa do Siedlec. Dostała się do niewoli, a będąc transportowana wozem do siedziby Gestapo w Łukowie, zdołała zastrzelić
nachylającego się nad nią żandarma, ale została dobita serią przez konwojentów. Zwłoki sanitariuszki z rozkazu Gestapo leżały na bruku miasteczka przez
parę dni, ale mieszkańcy Łukowa wykradłszy je w nocy, pochowali na miejscowym cmentarzu. Później zostały przeniesione i pochowane w rodzinnej mogile
na cmentarzu w Radoryżu Kościelnym. Pośmiertnie (15 stycznia 1945) odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i mianowana podporucznikiem.
9. Henryk ______ ( 4 ) , ps. „Bakcyl”, „Szembor” (ur. 11 listopada 1894
w Łodzi, zm. 18 kwietnia 1969 w Warszawie) – ppłk lekarz. Podczas kampanii
wrześniowej 1939 był szefem sanitarnym 8. Dywizji Piechoty, a następnie szefem sanitarnym w Dowództwie Obrony Modlina. Ranny i dwukrotnie kontuzjowany powrócił do Warszawy. Od stycznia 1941 w konspiracji w ZWZ-AK. 30
stycznia 1942 po aresztowaniu mjr. Czesława Jaworskiego został szefem sanitarnym Komendy Okręgu Warszawa AK. Szef sanitarny Komendy Okręgu Warszawa AK w Powstaniu Warszawskim, która mieściła się początkowo w hotelu
„Victoria”, a później w gmachu PKO. 3 października 1944 wydał rozkaz pożegnalny „Do żołnierzy sanitariatu Okręgu Warszawskiego”, w którym m.in. pisał:
„64 dni i tyleż nocy walk powstańczych trwaliście na posterunku, pracując ofiarnie, z poświęceniem i nadludzkim wysiłkiem, w warunkach najgorszych, w jakich tylko służba zdrowia kiedyś pracowała”.
10. Szpital św. Jana ________ ( 6 ) należał do dawnej Kliniki Psychiatrycznej
Uniwersytetu Warszawskiego. Szpital
mieścił się w zespole budynków przy
ul. Bonifraterskiej 12, należących do
Zakonu Szpitalnego Ojców Bonifratrów. Zespół stanowiły kościół pod
wezwaniem św. Jana Bożego, szpital i
budynki przyklasztorne. Posiadał bardzo dobrze wyszkoloną i ofiarną załogę oraz grupę wybitnych chirurgów.
Był przed powstaiem dobrze zaopatrzony w leki i żywność. Podczas Powstania Warszawskiego budynki szpitala stanowiły one istotne punkty powstańczego oporu. W miarę napływu rannych zaczęło brakować nim miejsca.
Umysłowo chorych przesuwano stopniowo do mniejszych pomieszczeń, brakowało łóżek. Dla nowych rannych można było jedynie przygotować legowiska,
a sąsiedztwo umysłowo chorych z pewnością nie sprzyjało powrotowi do zdrowia. 7 sierpnia dotarł do szpitala ppłk Stanisław Tarnawski ps. „Tarło”, który dostał od płk Strahla polecenie zorganizowania na Starym Mieście służby sanitar106
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nej. Pozostał on w szpitalu przez kilka dni. Po 10 sierpnia szpital znalazł się blisko pierwszej linii walki i był coraz częściej ostrzeliwany. Pacjentów zaczęto
przenosić w głąb Starego Miasta. W dwóch etapach do 15 i 20 sierpnia ewakuowano 300 rannych wraz z personelem do szpitala przy ul Długiej 7. Na terenie
dawnego szpitala trwały ciężkie walki do końca sierpnia. Żołnierze Zgrupowania
„Radosław” to czyli tu nieustępliwy bój z przeważającymi siłami wroga. Budynki
szpitala zostały całkowicie zburzone, Niemcy używali miotaczy płomieni. 26
sierpnia
podpalili
piwnice
szpitala.
Po
kilku
godzinach
z ruin wycofali się ostatni żołnierze plutonu „Torpedy” batalionu „Miotła”.
11. Mjr doc. dr Adolf ___________ ( 9 ) (ur. 8 października?/20 października 1886
w Twerze, zm. 1965) – organizator i komendant Szpitala Jana Bożego przy ul.
Boifaterskiej, komendant Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego
Nr 1, ul. Długa 7. Dla potrzeb powstania szpital Jana Bożego przekształcono
w szpital chirurgiczny. W skład zespołu lekarskiego wchodzili m. in.: płk dr Bronisław Stroiński, prof. dr med. Wincenty Tomaszewicz, wraz z żoną lekarką, dr
med. Kazimierz Sroczyński, dr med. Franciszek Szumigaj, mjr dr Cyryl Gubarewski, dr med. Halina Jankowska, dr med. Leon Uszkiewicz, dr med. Władysław Jakimowicz i inni. Funkcję naczelnej pielęgniarki sprawowała Danuta Falkowska. Tu również działał szef sanitarny Grupy „Północ” płk dr med. Stefan
Tarnawski. Od pierwszych dni powstania szpital ten znalazł się na pierwszej linii frontu. W rekordowo szybkim czasie został też obłożony rannymi. Szpital
Jana Bożego będący pod ciągłym ostrzałem został ewakuowany na ulicę Długą
7 do gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie utworzony został, w trybie
pilnym, Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1. Krótki żywot szpitala
zapisał się w historii powstania licznymi dowodami poświęcenia personelu lekarskiego i całej załogi. Jego kadrę stanowili lekarze i personel ze zbombardowanego Szpitala Jana Bożego. Ponadto pracowali tu mjr dr med.. Cyryl Jan
Mackałło, mjr dr med. Zygmunt Krupiński, mjr dr med. Antoni Krauze, por. medyk Zygmunt Kujawski, dr med. Niedźwiecka „Bella” oraz lekarze Kołaczkowski
i Kalinowski. Wobec ogromnej ilości rannych utworzono dwa zespoły operatorskie, które przy kanonadzie bomb i pocisków, bez światła i wody operowali
dniem i nocą. Szpital przyjmował żołnierzy wszystkich oddziałów powstańczych
(AK, AL, PAL, KB). Służbą pielęgniarską i sanitarną kierowała siostra przełożona Halina Wiśniewska. Ta wspaniała pielęgniarka, z wykształcenia nauczycielka, w niedługim czasie stała się przełożoną sanitarną całej Starówki. W obliczu
narastającej liczby rannych płk Tarnawski zmuszony był do organizowania szpitali polowych na ulicy Długiej, Podwale, Kilińskiego i Freta. Całą sieć małych
szpitalików organizowano w ocalałych domach, piwnicach, suterenach. U boku
Haliny Wiśniewskiej stały ofiarnie oddane bez reszty pielęgniarki: Wanda Wadowska, Irena Pieśko, Maria Kurowska, Wanda Ogińska, Maria i Wanda Moszczyńskie, Krystyna Janowska, Stanisława Matusiewicz, Jadwiga Paszkowska
i inne. Dzięki ofiarności i odwadze uratowały wiele istnień ludzkich.
12. ______ ( 4 ) szpitali polowych – na Starym Mieście w czasie Powstania zorganizowano kompleks szpitali obejmujących m.in.:
• Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1, na 600 rannych, ul. Długa 7,
• Szpital Polowy nr 3,
• Szpital Chirurgiczny nr 2, na około 300 miejsc, ul. Miodowa 23
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• Szpital Polowy nr 3, na około 200 miejsc, ul. Miodowa 24,
• Szpital Polowy nr 4 batalionu „Gustaw”, podziemia klasztoru Sióstr Sakramentek, Rynek Nowego Miasta; od 12 sierpnia ul. Kilińskiego 1/3,
• Szpital Polowy nr 5, zgrupowania „Gozdawa”, na około 200 miejsc, ul. Przyrynek 4, potem ul. Długa 15, zbombardowany 20 sierpnia, większość rannych z obsługą poległa,
• Szpital Polowy nr 6 „Pod Krzywą Latarnią”, na około 200 miejsc, ul. Podwale
25,
• Szpital Polowy „Pod Czarnym Łabędziem” – filia szpitala nr 1, na około 30
miejsc, ul. Podwale 46,
• Szpital – filia szpitala nr 1, na około 250 miejsc, podziemia kościoła św. Jacka, ul. Freta 10, wcześniej punkt sanitarny batalionu „Dzik”, zbombardowany
26 sierpnia i 1 września,
• Szpital polowy zgrupowania „Róg”, fabryka firanek Szlenkiera na ul. Świętojerskiej róg Ciasnej, po zbombardowaniu pobliskie hale targowe ul. Świętojerska 3.
15. Julian ________________ ( 14 ) , ps. „Doktor Twardy” (ur. 20 sierpnia 1908 w
Krakowie, zm. 18 października 1988) – polski lekarz internista, profesor nauk
medycznych, filozof medycyny i hematolog pochodzenia żydowskiego. Podczas
II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej. Przez trzy lata był więziony
w getcie krakowskim, z którego uciekł. Zorganizował jeden z trzech szpitali istniejących w krakowskim getcie. Był dowódcą plutonu Armii Krajowej,
16. Stefan ___________ ( 9 ) , ps. „Tarło”, „Jarema”, „Kmicic”, „Skóra” (ur. 29
kwietnia 1898 w Humaniu, zm. 9 listopada 2001 w Warszawie) – polski lekarz
wojskowy, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski. W okresie I wojny
światowej należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 został żołnierzem
Wojska Polskiego, skierowano go na front ukraiński. Po kursie medycznym w
Szpitalu Ujazdowskim przydzielono go do szpitala wojskowego w Wilnie jako
podoficera sanitarnego. W 1926 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuował karierę lekarza wojskowego, m.in. w
21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”. Pełnił funkcję naczelnego lekarza 1.
Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. W 1939 brał udział w wojnie obronnej
jako szef sanitarny pułku szwoleżerów w Mazowieckiej Brygadzie Kawalerii (w
stopniu pułkownika). Pod koniec września dostał się do niewoli niemieckiej, po
ucieczce z obozu jenieckiego powrócił do Warszawy. Od 15 października 1939
kierował Wydziałem Wywiadu Tajnej Organizacji Wojskowej. Był współredaktorem „Trwamy i Przetrwamy”. Wiosną 1941 został wyznaczony przez Jana Mazurkiewicza na stanowisko komendanta Tajnej Organizacji Wojskowej. W stopniu majora był czwartym (i ostatnim) komendantem Okręgu Krakowskiego Tajnej Organizacji Wojskowej. Od stycznia 1943 do maja 1944 w stopniu podpułkownika był szefem Kedywu Okręgu Kraków Armii Krajowej. Planował odbicie z
rąk niemieckich aresztowanego komendanta Okręgu Armii Krajowej płk. Józefa
Spychalskiego. Zagrożony aresztowaniem został 20 maja 1944 przeniesiony do
Warszawy. Od maja 1944 był zastępcą szefa sanitarnego Komendy Głównej
Armii Krajowej. Pracował jako lekarz w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie.
Został szefem sanitarnym Grupy „Północ” w Powstaniu Warszawskim. Po
upadku Starego Miasta objął szpital przy ul. Śniadeckich. Po kapitulacji Po108
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wstania Warszawskiego wraz z rannymi przetransportowany do Krakowa, objął
komendanturę ewakuowanego Szpitala Ujazdowskiego. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej wstąpił do ludowego Wojska Polskiego. Po wojnie zamieszkał w
Warszawie. Był szefem Sanitarnego Warszawskiego Okręgu Wojskowego, jednak w 1947 zwolniono go ze służby wojskowej. Do 1953 kierował Zespołem
Sanatoriów dla Dzieci Chorych na Gruźlicę w Rabce. Następnie był zastępcą
kierownika wydziału zdrowia w jednym ze stołecznych urzędów oraz kierownikiem placówek służby zdrowia. W 1974 przeszedł na emeryturę. W 1994 został
awansowany przez prezydenta Lecha Wałęsę do stopnia generała brygady.
17. Sergiusz ___________ ( 9 ) (ur. 22 czerwca 1914 w Tyflisie, Gruzja, zm.
8 sierpnia 2012). W styczniu 1940 roku nawiązał kontakt z kolegami z wojska.
Po zaprzysiężeniu w Związku Walki Zbrojnej rozpoczął tworzenie struktur ZWZ
pod pseudonimem „Adam”. Wobec braku oficerów liniowych w terenie, otrzymał
zadanie budowy, jako komendant liniowy – II Rejonu „Celków” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej. W latach 1940-1942 (do marca 1942 roku) był lekarzem
getta w Markach – Pustelniku, na terenie Osinek i Henrykowa. W 1942 roku, jako naczelny lekarz II Rejonu „Celków” VII Obwodu „Obroża”, organizował zaplecze sanitarne dla przyszłych działań powstańczych. Był aktywnym uczestnikiem walk w ramach akcji „Burza” w rejonie Marek i Strugi. Był nie tylko lekarzem zgrupowania, ale został wyznaczony do kontaktów z wojskami radzieckimi. Dwukrotnie aresztowany przez NKWD, po raz pierwszy 26 października
1944 roku, po dwóch dniach został zwolniony. W jego sprawie interweniowali
Żydzi ukrywający się w Markach i Zielonce, którzy wiedzieli, ile zawdzięczają
doktorowi. Kolejne aresztowanie nastąpiło 6 listopada 1944. 10 listopada przewieziono go do Wołomina, który był wówczas punktem tranzytowym w drodze
do obozu w Sokołowie Podlaskim. Był on jedynym w tym czasie lekarzem z wysokimi kwalifikacjami w okolicy, organizatorem szpitala polowego dla żołnierzy
AK i czerwonoarmistów rannych w walce pod Radzyminem. W jego obronie
stanęli nawet miejscowi działacze PPR i posterunek MO. Mimo to został w drugiej połowie listopada 1944 wywieziony do obozu w Borowiczach w ZSRR.
Obóz ten, o numerze 270, w latach 1944-1946 należał do najcięższych, w jakich przebywali żołnierze AK. W 1946 roku, jako szczególnie niebezpieczny
przedwojenny oficer, został przeniesiony do obozu w Swierdłowsku. Przebywał
tam od 5 lipca 1946 do 15 listopada 1947. Pracując jako lekarz, pomógł przeżyć wielu żołnierzom AK, wśród których by1i też towarzysze broni z II Rejonu
„Celków” oraz Obwodu „Rajski Ptak” – „Burak”. Wielu uratował od niechybnej
śmierci. We wspomnieniach tych, którzy przeżyli, przewija się nazwisko doktora
wraz z wyrazami wdzięczności. Za pomoc udzielaną rannym, chorym i wycieńczonym, za zwalnianie z pracy, doktor sam trafił dwukrotnie do karceru.
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18. ___________ ( 9 ) Powstańczy Szpital
Chirurgiczny nr 1 rozpoczął swą działalność 12 sierpnia w Pałacu Raczyńskich, w przedwojennym Ministerstwie
Sprawiedliwości, przy ul. Długiej 7.
Konieczność utworzenia dużego szpitala polowego wynikła z faktu, że Szpital Maltański znalazł się w rękach niemieckich i został ewakuowany, a Szpital św Jana Bożego od 10 sierpnia
znalazł się na pierwszej linii walk.
Ranni z obu szpitali byli ewakuowani w głąb Starówki i docelowo znaleźli się na
Długiej 7. Poza funkcją szpitalną szpital na Długiej 7 był składnicą zaopatrującą
w leki i materiały sanitarne inne szpitale i punkty opatrunkowe oddziałów liniowych. Część sprzętu i leków udało się ewakuować ze Szpitala Jana Bożego,
resztę pozyskiwano drogą rekwizycji z okolicznych aptek i drogerii, żywność z
magazynów na Stawkach, pościel i łóżka ofiarowała ludność cywilna. Po 20
sierpnia zaopatrzenie sanitarne dostarczano kanałami ze Śródmieścia. Początkowo na Długiej 7 był szpitalik batalionu „Wigry” kierowany przez dr Izabelę
Niedźwiecką ps. „Bela”. Komendantem nowego szpitala został 13 sierpnia mjr
rez. dr Adolf Falkowski, dotychczasowy szef szpitala Jana Bożego. Z tego szpitala pochodził też zespół chirurgów. Skompletowano tu również zespół doświadczony pielęgniarek i sanitariuszek z różnych oddziałów bojowych. Dzięki
temu ranni czuli się lepiej w sytuacji, gdy zajmowały się nimi znane im dziewczyny. Do szpitala znoszono coraz więcej rannych. Szczególnie po wybuchu
„czołgu-pułapki” 13 sierpnia na Kilińskiego napływ wielkiej ilości rannych spowodował, że szef służby sanitarnej Grupy „Północ” ppłk dr Tarnawski polecił zająć wszystkie piwnice i mieszkania na parterze i pierwszym piętrze wzdłuż
Podwala aż do Freta dla lżej rannych i rekonwalescentów. Ranni w szpitalu leżeli wszędzie, na łóżkach, obok łóżek i w korytarzach na materacach, noszach
lub kocach. Operowano bez przerwy. Do końca sierpnia w szpitalu przeprowadzono około tysiąc operacji chirurgicznych. Wykonywano duże i małe zabiegi
operacyjne, m.in. laparotomie, resekcje jelit, trepanacje czaszki, amputacje
kończyn, operacje na klatce piersiowej. Do dezynfekcji używano walwanolu, do
uśpienia stosowano eter. Stosowano transfuzje krwi, a nawet płynów krwiozastępczych. Szpital posiadał własne źródło światła – dynamo, ale korzystano też
ze świec. W miarę upływu czasu zaczął być odczuwalny brak łóżek i bielizny
pościelowej, pogarszała się sytuacja z wodą. Szpital był systematycznie ostrzeliwany ogniem artyleryjski i bombardowany. 19 sierpnia zostało zniszczone
drugie piętro budynku, rannych przeniesiono do piwnic. W końcu sierpnia, po
nieudanej próbie przebicia się do Śródmieścia, dowództwo Grupy „Północ” podjęło decyzję o ewakuacji kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz lekko rannych,
większości służb sanitarnych i oddziałów bojowych. Ostatni żołnierze weszli do
kanałów w nocy z 1 na 2 września. W ruinach Starego Miasta pozostało kilkadziesiąt tysięcy ludności cywilnej i wielu ciężko rannych powstańców i cywilów,
którym towarzyszyła pewna ilość służby sanitarnej. Sanitariuszki w miarę możliwości znosiły rannych leżących w różnych punktach opatrunkowych i szpitalikach do szpitala na Długą 7, wierząc, że tu będą bezpieczni. 2 września rano
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na teren Starego Miasta wkroczyły od strony Placu Zamkowego pierwsze oddziały niemieckie. Wkrótce Niemcy dotarli do szpitala na Długiej 7. Rozkazano
wychodzić na zewnątrz personelowi i chorym i rannym mogącym chodzić.
Ciężko ranni mieli zostać na miejscu. Utworzoną kolumnę popędzono Podwalem w stronę Placu Zamkowego. Przez cały czas mordowano tych, których
Niemcy uznali za powstańców-bandytów. W międzyczasie dokonano masakry
ciężko rannych pozostawionych w szpitalu. Do leżących strzelano z broni automatycznej, wrzucano do pomieszczeń granaty. Niektórzy spłonęli żywcem w
podpalonych domach. Zwłoki zamordowanych polano później benzyną i podpalono. Szczątki pozostały później na miejscu aż do stycznia 1945 roku. Wg późniejszych ustaleń w szpitalu na Długiej 7 zamordowano około 200 osób.
22. Kazimiera ____________ ( 10 ) z d. Żejmo, ps. „Kaźka” (ur. 26 stycznia 1923).
Do połowy roku 1941 pracowała dorywczo, działając w dzielnicowej komórce
konspiracji niepodległościowej podlegającej Służbie Zwycięstwu Polski,
a następnie Związkowi Walki Zbrojnej. Pod koniec 1942 została zaprzysiężona
przez kpt. Aleksandra Downarowicza ps. „Burza”, dowódcę plutonu. Była
żołnierzem biorącym udział w akcjach dywersyjnych i rekwizycyjnych plutonu.
Jako łącznik przenosiła meldunki i prasę niepodległościową do placówek na
terenie Wilna. W 1943 ukończyła kurs sanitarny w ramach Służby Zdrowia
Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Do 2. Brygady Partyzanckiej dowodzonej
przez por. Wiktora Koryckiego ps. „Kaziuk” została odkomenderowana 2 lipca
1944. Jako sanitariuszka brygadowa transportowała rannych do szpitala
w Kalinie koło Rzeszy. Została wraz z żołnierzami 2. Brygady aresztowana
przez wojska NKWD i osadzona w obozie w Miednikach Królewskich, a
następnie wywieziona do Kaługi. Zwolniona wraz z innymi aresztowanymi
sanitariuszkami w październiku 1944 powróciła do Wilna. Ponownie
aresztowana przez NKWD wywieziona do Saratowa, skąd 15 marca 1945
została odesłana do więzienia nr 1 w Mińsku. Zwolniona w 1945 roku, wróciła
do Wilna. Zagrożona ponownym aresztowaniem, wyjechała do Polski
i zamieszkała w Gdańsku.
27. Hanna _____________ ( 11 ) z domu Żabińska, ps. „Rana”, „Maria Rana” (ur.
23 lutego 1901 w Warszawie, zm. 28 sierpnia 1944 tamże) – doktor medycyny,
pediatra, siostra znanego zoologa dyrektora Warszawskiego ZOO. Podczas
okupacji niemieckiej (od 1940) i w Powstaniu Warszawskim szef sanitarny samodzielnej Grupy AK PWB/17/S (Załoga Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych). Podczas walk powstańczych w sierpniu 1944 opiekowała się rannymi żołnierzami, obrońcami gmachu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, przebywającymi w szpitalu polowym utworzonym w piwnicach tego budynku (była organizatorką punktu opatrunkowego). Rano 28 sierpnia powstańcy
stracili gmach i wtargnęli do niego żołnierze niemieccy. Wyniesienie ciężko
rannych ze szpitala okazało się w tej sytuacji niemożliwe. Dr „Rana” dobrowolnie pozostała z nimi. Najprawdopodobniej Niemcy zastali ją podczas wykonywania operacji. Kazali jej odejść od stołu operacyjnego, lecz ona odmówiła, odpowiadając, że odejdzie, gdy skończy operację. Żołnierze niemieccy zastrzelili
ją, a następnie sanitariuszki i 30 ciężko rannych powstańców. Nie ustalono dotychczas miejsca jej pochówku. Inna wersja śmierci – zginęła od ręcznych granatów rzucanych do pomieszczenia szpitalnego mimo wołania dr. „Rany” (znała
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język niemiecki) – Nie strzelać! Tu jest szpital! Ciężko ranna w jamę brzuszną
zmarła z wykrwawienia. Z pozostałych z nią dobrowolnie czterech sanitariuszek
zabito też Janinę Firlej, ocalały Maria Kowalska (ona zrelacjonowała ostatnie
chwile „Rany”), Barbara Rutkowska i NN. Rannych powstańców pozabijano na
ich posłaniach.
28. Punkty ___________ ( 9 ) – placówki uruchomione podczas Powstania Warszawskiego dla udzielania pomocy rannym. Należały do nich na Starym Mieście m.in. :
• punkt opatrunkowy „Arsenał”, ul. Długa,
• punkt opatrunkowy „Hala Mirowska”, ul. Chłodna,
• punkt opatrunkowy „Muranów”,
• punkt opatrunkowy oddziału „Bończy”, ul. Podwale 19,
• wydzielony punkt opatrunkowy oddziału „Bończy”, w zakrystii Katedry ul.
Świętojańska,
• punkt opatrunkowy batalionu „Parasol”, Pałac Krasińskich na parterze, potem
w piwnicy,
• punkt sanitarny w podziemiach kina miejskiego, ul Hipoteczna 8,
• punkt opatrunkowy, ul. Długa 27,
• punkt opatrunkowy, ul. Długa 20,
• punkt opatrunkowy, ul. Brzozowa,
• punkt opatrunkowy dla żołnierzy NSZ, cukiernia Gogolewskiego ul. Długa 28,
po zbombardowaniu Długa 16,
• punkt sanitarny dla żołnierzy AL., Rynek Starego Miasta 40, potem Freta 5,
potem Świętojerska 4/6.
29. Stefan Jacenty ____________ ( 10 ) (ur. 16 sierpnia 1908 w Kamienicy k.
Płońska, zm. 26 grudnia 2009 w Warszawie) – polski lekarz, profesor, chirurg
urolog, autor publikacji specjalistycznych i pamiętnikarskich. Po wybuchu II
wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej 1939 w stopniu podporucznika lekarza (był m.in. chirurgiem w szpitalach w Toruniu, Żychlinie, Dobrzelinie
i Sochaczewie). Działał w konspiracji. Podczas Powstania Warszawskiego,
5 sierpnia 1944, hitlerowcy rozstrzelali znajdujących się w placówce lekarzy,
a pozostały personel medyczny i pacjentów na rogu ul. Górczewskiej i Zagłoby
w miejscu masowej egzekucji ludności Woli (gdzie rozstrzelano w sumie ok. 12
tys. osób). Był jednym z trzech lekarzy, którzy ocaleli. Do końca Powstania
Warszawskiego pracował w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej 37, a po kapitulacji powstania ewakuował się do Piotrkowa Trybunalskiego.
30. Józef Marian __________ ( 8 ), ps. „Marian” (ur. 17 marca 1894, zm. 5 sierpnia
1944). W 1923 roku ukończył studia lekarskie. Od końca 1936 ordynator Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Wolskim przy ul. Płockiej 26. Zmobilizowany
we wrześniu 1939, do stolicy powrócił w listopadzie i objął obowiązki dyrektora
Szpitala Wolskiego. W latach okupacji niemieckiej w Szpitalu Wolskim prowadzono tajne nauczanie wydziałów lekarskich Uniwersytetu Warszawskiego i
Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz udzielano pomocy uczestnikom konspiracji
(m.in w 1941, pod pozorem zgonu podczas operacji, odbyło się uwolnienie żołnierza ZWZ, ujętego przez Gestapo i więzionego na Pawiaku, artysty plastyka
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związanego z BIP KG ZWZ Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy”, którego
podmieniono na niezidentyfikowane zwłoki – akcja zakończona sukcesem została pokazana w filmie Umarłem aby żyć). W 1944 roku „Marian”, poświęcając
swój osobisty majątek, uratował aresztowanych po akcji na Kutscherę lekarzy
Szpitala Wolskiego: Janinę Misiewicz, Mieczysława Ropka i Jana Wójcikiewicza. Od chwili wybuchu powstania prawie przez cały czas przebywał w izbie
przyjęć Szpitala Wolskiego, kierując udzielaniem pomocy powstańcom. Stworzył specjalny magazyn na rzeczy powstańców, po to, aby żołnierze AK nie
wchodzili na teren szpitala z bronią i ekwipunkiem wojskowym. Wraz z ordynatorem Oddziału Gruźliczego dr. Januszem Zeylandem pełnił dyżury przy furcie
szpitalnej, lekarze gotowi do rozmów z Niemcami, mieli nadzieje, że zdołają
ocalić szpital przed masakrą. 5 sierpnia 1944 odmówił wykonania rozkazu
Niemców, aby w kilka minut ewakuować cały szpital – było to niemożliwe bez
poświęcenia życia kilkuset chorych i ciężko rannych. Około godziny 14:30 zabity strzałami z pistoletów w głowę przez oficera SS i kilku podoficerów wraz z
prof. Zeylandem i kapelanem ks. Ciecierskim. Pochowany został 6 sierpnia
wraz z rozstrzelanymi poprzedniego dnia w zbiorowej mogile wykopanej na III
podwórzu Szpitala Wolskiego, naprzeciwko wejścia do pralni.
31. Witold Janusz __________ ( 8 ) (ur. 17 lipca 1918, zm. 10 września 2001) –
wybitny chirurg, transfuzjolog, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologii, żołnierz Armii Krajowej batalionu „Parasol”. Równolegle ze studiami na tajnym Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął działalność w ZWZ, a następnie w
Armii Krajowej. Zaprzysiężony został 22 grudnia 1941 przez dr. med. Bonawenturę Kamińskiego (ps. „Judex”), późniejszego szefa sanitarnego AK obwodu
XXVI/VI Praga. W początkowym okresie swej służby w Armii Krajowej (styczeń
1942) został przydzielony do KG AK i otrzymał zadanie nawiązania łączności
między Komendą a dyrekcją dużego szpitala w Śródmieściu, zorganizowania
szkolenia sanitarnego w zakresie chirurgii wojennej i zasad udzielania pierwszej pomocy wśród pielęgniarek i żeńskich drużyn harcerskich. Do dalszych
zadań należało gromadzenie i przechowywanie środków opatrunkowych, narzędzi i materiałów chirurgicznych oraz leków niezbędnych do udzielania pomocy w przypadkach zranień. W późniejszym okresie (1943) zabezpieczał pod
względem specjalistycznej pomocy chirurgicznej akcje zbrojne Kedywu KG AK.
Udzielał pomocy chirurgicznej po akcjach zbrojnych żołnierzom batalionu „Parasol”, leczył rannych pracowników tajnych zakładów wydawniczych. W czasie
Powstania Warszawskiego udzielał pomocy rannym żołnierzom. Brał czynny
udział w ewakuacji Szpitala Dzieciątka Jezus, ratując rannych i chorych, mienie
szpitala, księgozbiory. Przydzielony do Szpitala Wolskiego w Podkowie Leśnej,
jako ordynator ewakuowanego Oddziału Chirurgicznego, udzielał pomocy rannym żołnierzom AK i wystawiał setki fikcyjnych zwolnień, ratujących przed wywózką do obozu. W listopadzie 1944 został zatrzymany przez Gestapo i wysłany do obozu pracy przymusowej w Soblówce k. Żywca. Zwolnienie w końcu
grudnia 1944 zawdzięczał wybuchowi w baraku SS i udzieleniu pomocy chirurgicznej rannym grenadierom SS.
32. Tadeusz ___________ ( 9 ) (ur. 20 grudnia 1914 w Sokołówce na Podolu, zm.
16 listopada 1990 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski lekarz, działacz polityczny, wojskowy. 28 sierpnia 1939 mianowany został dowódcą plutonu w 103
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Kompanii Sanitarnej 28. Dywizji Piechoty Armii „Łódź”. Od początku wojny działał w konspiracji. Należał do inicjatorów konspiracyjnego plutonu zwanego Plutonem Śmierci, który w toku wojny przekształcił się w pułk AK „Baszta”. Podczas Powstania Warszawskiego pułk ten walczył na Mokotowie, a Tadeusz ...
był w nim lekarzem i szefem służby zdrowia. W schyłkowej fazie powstania
wchodził w skład grupy, która z rozkazu dowództwa miała pertraktować o kapitulacji. Aresztowany przez Gestapo, resztę wojny spędził w obozach (BergenBelsen oraz jenieckich, z obozu koncentracyjnego do jenieckiego został przeniesiony po interwencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża).
Pionowo
1. Szpital ________ ( 6 ) to dzisiejszy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z ulicy
Płockiej. Placówka pod kierownictwem
dr. Józefa Mariana Piaseckiego była
dobrze przygotowana na wypadek wybuchu powstania – dysponowała zapasem leków i środków opatrunkowych. Wykwalifikowany zespół chirurgów – J. Piasecki, L. Manteuffel, S.
Wesołowski, Józef Grzybowski – gwarantował doskonałe leczenie operacyjne. Pierwsze dni powstania nie zdezorganizowały pracy szpitala, szybko jednak znalazł się nagłownej linii walk –
kierunek natarcia niemieckiego szedł wzdłuż osi Wolska – Chłodna – pl. Żelaznej Bramy. 4 sierpnia rozpoczął się masowy napływ rannych. 5 sierpnia zaczął
się ostrzał. Rankiem do szpitala przybiegł łącznik z rozkazem, aby personel,
chorzy i ranni opuścili szpital i przedostali się do Śródmieścia. Było to jednak
niewykonalne. Ponieważ ściany drżały, a z okien wypadały szyby, łóżka chorych wystawiono na korytarz, poszukujący rzekomych „bandytów”. Radość po
ich odejściu nie trwała długo, o 12.30 rozpoczęło się wielkie bombardowanie. W
szpitalu pojawili się esesmani. Spędzili personel i chorych do holu. Dyrektor
Placówki dr Piasecki, prof. Janusz Zeyland oraz Kapelan ks. Kazimierz Ciecierski zostali zastrzeleni. Kilkaset osób – blisko 60 osób personelu i ponad 300
chorych – wyprowadzono ze szpitala i poprowadzono ulicami Płocką i Górczewską w kierunku wiaduktu kolejowego, gdzie dokonano masowej egzekucji.
W szpitalu ocalał jeden lekarz, późniejszy dyrektor szpitala dr Zbigniew Woźniewski. Z tragicznego pochodu ocaleli dwaj medycy Leon Manteuffel-Szoege –
chirurg, późniejszy twórca polskiej szkoły chirurgii klatki piersiowej i serca oraz
dr n. med. Stefan Wesołowski – późniejszy wspaniały, wielki Profesor, bliski
sercu całej społeczności akademickiej Akademii Medycznej w Warszawie. Ci
dwaj lekarze trafili do Szpitala Zakaźnego św. Stanisława, który stał się niemieckim punktem sanitarnym z lekarzami z SS. 6 sierpnia, dzień po rzezi w
Szpitalu Wolskim na jego teren dotarła ocalała część personelu ze Szpitala
Dziecięcego Karola i Marii oraz Szpitala św. Łazarza, gdzie dr Woźniewski zorganizował pracę placówki.
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2. Leon Kazimierz ________ ( 6 ) , ps. „Feliks” (ur. 6 sierpnia 1891 w Czernicach,
w pow. człuchowskim, zm. 1 września 1960 w Warszawie) – doktor medycyny,
uczestnik I i II wojny światowej oraz powstań – wielkopolskiego, III śląskiego i
warszawskiego, płk lekarz Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 7 września 1939
został powołany na szefa sanitarnego Armii „Warszawa”. 28 września 1939
wraz z gen. Kutrzebą i prezydentem miasta Starzyńskim wszedł
w skład delegacji, która prowadziła rokowania z Niemcami w sprawie kapitulacji
Warszawy. W kwietniu 1940 został dyrektorem Polskiego Wojskowego Okręgowego Szpital nr 5 Szpitala Ujazdowskiego, który otrzymał status Szpitala
Miejskiego. W marcu 1944 mianowano go na funkcję szefa sanitarnego Komendy Głównej AK. W czasie powstania działał głównie na terenie Śródmieścia. Organizował ewakuację Szpitala Maltańskiego z ul. Senatorskiej. Brał
udział w rokowaniach kapitulacyjnych, starając się o jak najlepsze warunki do
ewakuacji rannych. Sam pojechał drugim transportem do obozu Stalag IVB/Z
Zeithain w Saksonii, wioząc całe instalacje sali operacyjnej i zapasy materiałów
medycznych. W Zeithain był polskim dowódcą. Po oswobodzeniu obozu przez
wojska sowieckie, dalej prowadził szpital jako oddział Gospitala Leontiewa.
Rannych i chorych przewożono stopniowo do szpitali w Polsce.
3. Kazimierz ____________ ( 10 ), ps. „Judym” (ur. 1906 – zm. 1942) – bohaterski
lekarz i oficer. Studia ukończył, otrzymując dyplom lekarza, wydany przez Uniwersytet Poznański, z datą 28 czerwca 1933 roku. Po wybuchu wojny zgłosił
się ochotniczo do wojska. W oblężonej przez Wehrmacht Warszawie pełnił
służbę lekarza wojskowego w Szpitalu Ujazdowskim. Od marca 1940 mieszkał
we wsi Budziszewice, oddalonej od Tomaszowa o 20 kilometrów, gdzie otworzył praktykę lekarską. Nawiązał kontakt ze strukturami wojskowymi Polskiego
Państwa Podziemnego – Związkiem Walki Zbrojnej (późniejszą Armią Krajową). Włączył się do działań konspiracyjnych pod pseudonimem „Dziedzic”. Od
podstaw organizował służbę sanitarną w celu niesienia pomocy chorym lub
rannym żołnierzom ZWZ na terenie Koluszek i okolic oraz żołnierzom oddziału
sabotażowo-dywersyjnego ZWZ-AK działającego pod kryptonimem „Marcel
Ryś” i pod dowództwem kpt. Zdzisława Rudnickiego. W dniu 10 marca 1940
został zaprzysiężony i powołany na szefa sanitarnego Rejonu „Cis” oraz lekarza oddziału „Marcel Ryś” pod pseudonimami: „Judym” w ZWZ-AK oraz „Topola” w oddziale, z zadaniem udzielania natychmiastowej pomocy medycznej żołnierzom tego oddziału rannym w czasie dokonywanych akcji oraz otoczenia
opieką lekarską wszystkich żołnierzy ZWZ na terenie Rejonu „Cis” w Obwodzie
Brzeziny-Koluszki, obejmującego Ciosny, Mikołajów i Rokiciny. Ponadto, „Judym” miał prowadzić szkolenie kobiet w ramach Wojskowej Służby Kobiet. Dowodzony przez niego oddział sanitarny liczył z końcem 1940 roku 9 osób, zaś
w dniu 31 grudnia 1941 roku 12 osób. Objął stanowisko szefa sanitarnego Obwodu Brzeziny-Koluszki ZWZ-AK (kryptonimy: Poprawka, Klon-Brzezina). Jako
szef oddziału sanitarnego udzielił osobiście kilkadziesiąt razy pomocy sanitarno-lekarskiej żołnierzom oddziału sabotażowo-dywersyjnego „Marcel Ryś”, którzy doznali obrażeń i odnieśli rany w czasie kolejnych akcji (m. in. przy dezorganizowaniu niemieckich transportów wojskowych na linii Koluszki – Końskie).
Kilkakrotnie dokonał operacji chirurgicznych w niezwykle trudnych warunkach.
Udzielił też kilkuset porad lekarskich żołnierzom ZWZ-AK potrzebującym pomo115
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cy. W 1942 roku w Obwodzie Brzeziny-Koluszki przystąpiono do organizowania
struktur Kierownictwa Dywersji (Kedywu) oraz miejscowego oddziału partyzanckiego, nad którym objął dowództwo ppor. Ryszard Ziółkowski ps. „Sam”.
Niestety, w tych właśnie miesiącach do struktur ZWZ-AK w Okręgu Łódzkim
przeniknęli konfidenci Gestapo. Nastąpiły liczne aresztowania i morderstwa
żołnierzy Podziemia. W dniu 3 marca 1942 roku „Judym” został podstępnie zabrany z Budziszewic przez żandarmerię niemiecką pod pozorem wezwania do
rzekomo chorej żony Niemca Jacobiego – hitlerowca i gestapowca – treuhandera majątku Węgrzynowice koło Budziszewic. Jacobi rozkazał doktorowi oddać honor portretowi Fuhrera pozdrowieniem Heil Hitler!. Doktor odmówił.
Wówczas niemiecki oprawca odciął doktorowi rękę. Nazajutrz, 4 marca 1942
roku, doktor został po długich godzinach znęcania się nad nim zastrzelony
przez Gestapo z Tomaszowa Mazowieckiego w majątku Węgrzynowice. Ciało
doktora przywiązano do samochodu i wożono po okolicznych wioskach gminy
Budziszewice dla zastraszenia mieszkańców. „Judym” został w 1944 roku pośmiertnie odznaczony przez komendanta Okręgu Łódzkiego ZWZ-AK Krzyżem
Walecznych oraz Medalem Wojska po raz pierwszy i po raz drugi (legitymacja
nr 41035), a także Krzyżem Armii Krajowej.
4. Władysław ________ ( 6 ) (ur. się w 1903, zm. w 1966 w Hiszpanii) – przed
wojną był znanym warszawskim ginekologiem i położnikiem. Od początku okupacji w stopniu kapitana pełnił funkcję szefa służby zdrowia Tajnej Armii Polskiej (TAP). Po rozbiciu TAP i aresztowaniu został 15 sierpnia 1940 przewieziony z Warszawy do KL Auschwitz. Zaprzysiężony przez rtm. Witolda Pileckiego jako członek pierwszej „piątki” Organizacji Wojskowej w Oświęcimiu, pełnił
funkcję lekarza w obozowym szpitalu. Niósł pomoc więźniom, często ratując im
życie. Jednego tylko dnia, podczas wywożenia do gazu wszystkich z bloku 20.,
wyratował przeszło dwudziestu Polaków, których przebierał w uniformy pielęgniarzy. W styczniu 1944 został przymusowo przeniesiony do pracy w niemieckim szpitalu zbrodniczych eksperymentów sterylizacyjnych na więźniach w bloku nr 10. W Chorzowie pracował jako chirurg do chwili wejścia Armii Czerwonej,
której żołnierze na krótko go aresztowali. Po wojnie wyjechał na Zachód, gdzie
przez pewien czas był oficerem 2. Korpusu gen. Władysława Andersa we Włoszech, a następnie zamieszkał w Anglii. Szybko znalazł się na listach zbrodniarzy wojennych trzech państw: Polski, Czechosłowacji i Francji za dokonywanie
sterylizacji i kastracji wielu tysięcy uwięzionych Żydów przy współpracy z lekarzami SS. W styczniu 1947 Polska zażądała wydania Deringa. Anglicy zatrzymali lekarza, ale ostatecznie nie zgodzili się na ekstradycję i zwolnili go z więzienia. Tłumaczyli, że dostarczone dowody nie są wystarczające. Lekarz do
końca źycia walczył o swoje dobre imię. W 1958 roku Leon Uris, amerykański
pisarz żydowskiego pochodzenia, wydał książkę Exodus – lekarz pojawia się
jako zbrodniarz wojenny, który wykonał w obozie 17 tys. operacji sterylizacyjnych bez środków znieczulających. Lekarz wytoczył Urisowi proces
i wygrał, poniósł niestety koszty procesowe w wysokości około 80 tys. dolarów,
a w tamtych czasach była to suma niebagatelna. Istnieje bardzo dużo powojennych przekazów byłych więźniów, w tym także publikowanych, z których wynika, że lekarz w KL Auschwitz udzielał wszechstronnej pomocy współtowarzyszom obozowej niedoli.
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6. Edward Karol ______ ( 4 ), ps. „Gozdawa” (ur. 3 sierpnia 1884 w Warszawie,
zm. 15 września 1944 tamże) – polski anatom, antropolog i eugenik, doktor
medycyny i filozofii, żołnierz AK. W 1915 był jednym z organizatorów Uniwersytetu Warszawskiego i objął tam Katedrę Anatomii Prawidłowej. Był pionierem
antropomorfologii części miękkich. W okresie I wojny światowej był żołnierzem
Legionów Piłsudskiego i naczelnym lekarzem Polskich Sił Zbrojnych (19171918). W latach 1939-1944 był członkiem szefostwa sanitarnego Komendy
Głównej AK. Dwukrotnie więziony i przetrzymywany na Pawiaku
(w 1939 i 1943 roku). Zwolniony chory w 1944. Jego podpis figuruje pod konspiracyjnym aktem zgonu marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza obok ośmiu innych podpisów, w tym dr. Mariana Piaseckiego i jego brata, inż. Juliana Piaseckiego. W latach 1940-1944 był członkiem Rady tajnego Wydziału Lekarskiego UW oraz wykładowcą i egzaminatorem anatomii prawidłowej studentów
tajnych kompletów tej uczelni. Był również dyrektorem utworzonego przez siebie w Zamku Ujazdowskim w Warszawie Zakładu Przeszkolenia Inwalidów.
W okresie od 1941 do sierpnia 1944 prowadził też wykłady w Szkole Zaorskiego. W Powstaniu Warszawskim uczestniczył jako szef sanitarny V Obwodu Mokotowskiego AK. Zginął podczas nalotu bombowego 16 września 1944 przy
punkcie opatrunkowym na ul. Wejnerta na Mokotowie, wraz z żoną Jadwigą z
domu Niemrycz i córką Heleną Giżycką. Po ekshumacji w 1945 został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
7. Zygmunt ___________ ( 9 ), ps. „Podwiński” (ur. 25 stycznia 1885 w Odessie,
zm. 23 listopada 1959 w Szczebrzeszynie) – polski lekarz, bibliofil, kolekcjoner
ekslibrisów, historyk regionalista, autor pamiętników, żołnierz Związku Walki
Zbrojnej, AK. Od 1939 włączył się w działalność konspiracyjną, był żołnierzem
Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej. Kierował Biurem Informacji
i Propagandy w Zamojskim Inspektoracie AK. Przez całą wojnę był lekarzem
oddziałów partyzanckich. Do szpitala przyjmował rannych żołnierzy podziemia,
za co groziła mu kara śmierci. Podczas pracy konspiracyjnej zaczął też gromadzić świadectwa z okresu okupacji: dokumenty ruchu oporu na Zamojszczyźnie,
wspomnienia, dzienniki i relacje (często pisane na jego zamówienie). Zebrany
materiał posłużył do wydania czterech tomów Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939-1944. Jego dzienniki stanowiły materiał dowodowy w
jednym z procesów norymberskich w listopadzie 1947 – w procesie funkcjonariuszy Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS. Został powołany jako świadek
oskarżenia w sprawie pacyfikacji Zamojszczyzny. Tuż po wyzwoleniu, wspólnie
z kilkoma mieszkańcami Szczebrzeszyna, założył Komitet Odbudowy Szkół,
dzięki któremu już 1 września 1944 zaczął się rok szkolny w miejscowym gimnazjum. Powołano także w Szczebrzeszynie Zasadniczą Szkołę Zawodową, a
w 1948 roku z jego inicjatywy otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną. W tym samym roku za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W
1950 roku został aresztowany powtórnie (pierwszy raz na krótko w 1946 roku)
za przynależność do AK, faktycznie szykanowano go za odmowę współpracy z
nowymi władzami komunistycznymi i ukrycie archiwum oddziałów AK. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Niedługo potem, w dniu 3 lipca 1952 roku, ponownie go aresztowano. Drugi pobyt w więzieniu związany był z działalnością jego syna Tadeusza,
który związał się z podziemną organizacją „Kraj” i został skazany na karę
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śmierci i rozstrzelany 31 czerwca 1953 w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w
Warszawie. Zygmunt został ponownie skazany, na 10 lat więzienia.
11. Tadeusz _______________ ( 13 ) (ur. 21 marca 1895, zm. 20 lutego1967) – lekarz, żołnierz i patriota. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej.
Pod koniec grudnia 1918 przyłączył się do powstania wielkopolskiego. Bezpośrednio po zakończeniu działań wstąpił do Wojska Polskiego, rozpoczynając
służbę zawodową. Przydzielony został do III Szpitala Wojskowego w Poznaniu.
Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 wziął udział w kampanii kijowskiej. Został skierowany do 62. Pułku Piechoty jako lekarz pułkowy i przebył
szlak bojowy od Lidy i Baranowicz w okolice Parafinowa, skąd marszem odwrotowym dotarł do stolicy. Uczestniczył w Bitwie Warszawskiej. W latach 19211926 pracował w szpitalach wojskowych – okręgowym w Poznaniu i rejonowym
w Gnieźnie. W 1926 jako oficer wojsk polskich ukończył studia medyczne na
Uniwersytecie Poznańskim, zdobywając dyplom doktora wszech nauk medycznych. W połowie maja 1926 przeniesiony został do 60. Pułku Piechoty do
Ostrowa, początkowo jako komendant Garnizonowej Izby Chorych, potem jako
komendant Szpitala Garnizonowego oraz jako naczelny lekarz Garnizonu.
Równocześnie pełnił funkcję lekarza kolejowego. W 1937 awansowano go na
majora. Rok później ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Tydzień przed agresją
Niemiec na Polskę otrzymał przydział mobilizacyjny jako szef służby sanitarnej
kaliskiej 25. Dywizji Piechoty. Przebył z nią szlak bojowy z Kalisza przez Łęczycę, Puszczę Kampinoską do Warszawy. Po kapitulacji osadzony został w obozie jenieckim w Prenzlau. Potem został przeniesiony do Stalagu w Altengrabow, gdzie pełnił funkcję polskiego naczelnego lekarza obozu. Wykorzystując
stanowisko, przyczynił się do zwolnienia z niewoli kilku tysięcy jeńców. W 1941
wraz z grupą polskich lekarzy przeniesiony został do Warszawy celem zwalczania epidemii tyfusu. Po jej zażegnaniu został zatrudniony w Generalnej Guberni. W 1942 wstąpił do AK i pełnił funkcję szefa sanitarnego I Rejonu Obwodu
Warszawa Powiat. Jako lekarz uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W dniu
wkroczenia Armii Czerwonej do Legionowa został aresztowany i bez rozprawy
sądowej wywieziony w głąb ZSRR. Osadzono go najpierw w obozie w Borowiczach. Drugim miejscem jego zsyłki była mała miejscowość koło Swierdłowska,
gdzie został zatrudniony przy pracach fizycznych, prowadząc też izbę lekarską.
Do Polski wrócił w październiku 1947 roku.
13. _______ ( 5 )Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął nauczanie w październiku 1939 roku. Pierwszymi wykładowcami m.in. byli
L. Paszkiewicz i W. Orłowski. Zajęcia ze studentami odbywały się w pomieszczeniach Wydziału Lekarskiego. Jesienią 1940 roku zorganizowane zostały
komplety biologiczne Mariana Koczwary. Studium Lekarskie utworzono jesienią
1941, wyłaniając z kompletów biologicznych studentów medycyny, farmacji
i stomatologii. Kierownikiem naukowym został prof. Marian Grzybowski. Wykłady odbywały się w mieszkaniach uczniów, szkołach średnich oraz w innych lokalach, a ćwiczenia w byłych szkołach wyższych, prywatnym laboratorium
i w szpitalach. 1 września 1943 studium lekarskie zostało przemianowane na
Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekanem wybrano prof. Witolda Gądzikiewicza. W roku akademickim 1943/1944 uruchomiono wszystkie
roczniki studiów. Działało wówczas około dziesięciu kompletów 6-12 osobo118
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wych. Przez cały okres okupacji profesorowie przyjmowali egzaminy dyplomowe. W ramach Wydziału Lekarskiego były też konspiracyjne studia medyczne
w gettcie warszawskim. 11 maja 1941 r uruchomiono szkołę Juliusza Zweibauma zorganizowaną na wzór Szkoły Zaorskiego. Zajęcia trwały do 22 lipca
1942, tj. do czasu likwidacji getta. Po upadku Powstania studenci kontynuowali
naukę w Milanówku, Brwinowie i Grodzisku Mazowieckim – w miejscach do których ewakuowano szpitale warszawskie. Natomiast w listopadzie 1944 na Pradze oswobodzonej już od Niemców powstał Wydział Lekarski odradzającego
się Uniwersytetu z Dziekanem prof. Tadeuszem Butkiewiczem.
14. Prywatna Szkoła Zawodowa dla
______________ ( 12 )
Personelu
Sanitarnego dr. Jana Zaorskiego –
dwuletnia uczelnia utworzona zgodnie
z decyzją Tajna Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 14 marca 1941. W rzeczywistości
była ona tajnym Wydziałem Lekarskim
Uniwersytetu Warszawskiego. Warunkiem przyjęcia do Szkoły było oczywiście świadectwo maturalne. Przyjmowanie studentów do Szkoły doc. Zaorskiego odbywało się dwa razy w roku, w
lutym
i we wrześniu. Z każdym semestrem wzrastała liczba chętnych na studia. Od
jesieni 1941 dyrekcja Szkoły wprowadziła wstępne egzaminy w celu selekcji
najlepiej przygotowanych kandydatów. W sierpniu 1942 przystąpiło do egzaminu około 600 osób, a miejsc było tylko dla 120 wybranych.W szkole uczyło się
około 1,9 tys. studentów. Po zakończeniu wojny absolwenci szkoły byli przyjmowani na III rok studiów Wydziałów Lekarskich Uniwersytetów.
19. Cyprian __________ ( 8 ) , ps. „Skiba” (ur. 26 września 1902, zm. 28 listopada
1985). W czasie wojny obronnej w 1939 przydzielony został do Armii Modlin na
stanowisko komendanta Kolumny Przeciwgazowej. Był odpowiedzialny za
ewakuację rannych z frontu pod Mławą, gdzie otrzymał postrzał w prawą stopę.
10 października 1939 wrócił do Warszawy i został przyjęty w Szpitalu Ujazdowskim na stanowisko kierownika Oddziału Fizykoterapii. Na tym stanowisku pracował zawodowo w czasie wojny. Podczas okupacji niemieckiej włączył się
czynnie do zbrojnej działalności konspiracyjnej jako żołnierz Armii Krajowej.
Pełnił funkcję szefa komórki sanitarnej „Rola” Kierownictwa Dywersji Kedyw KG
AK (m.in. pomagał w niesieniu pomocy rannym w akcji „Kutschera”), a podczas
Powstania Warszawskiego szefa sanitarnego zgrupowania „Radosław” i Grupy
„Północ”, oraz szefa sanitarnego partyzanckiej Zgrupowania AK „Kampinos”.
W czasie powstania i podczas walk partyzanckich dwukrotnie ranny. W związku
z ciężkimi obrażeniami kończyn górnej i dolnej ewakuowany do Krakowa, gdzie
przebywał w szpitalu przy ul. Grzegórzeckiej do 1 czerwca 1945. W tym samym
roku wstąpił w szeregi Ludowego Wojska Polskiego.
20. Ewa _____________ ( 11 ) , ps. „Mewa” (ur. 7 września 1919 w Warszawie,
zm. 26 września 1944 tamże) – sanitariuszka służby sanitarnej Obwodu Moko119
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tów Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. Podczas okupacji niemieckiej
w konspiracji – należała do służby sanitarnej w Szarych Szeregach; później
służyła w batalionie „Parasol”, gdzie m.in. uczestniczyła w przygotowaniu zamachu na SS Rottenführera Alfreda Milke (przeprowadzonym 5 października
1943). Podczas Powstania Warszawskiego pełniła funkcję kierowniczki sanitariatu w pułku „Baszta”. Była również zastępczynią lekarza kompanii O2 batalionu „Olza” w tymże zgrupowaniu. Została ranna podczas walk powstańczych. W
dniu 26 września 1944 rozstrzelana przez Niemców w budynku przy alei Niepodległości 117/119, do którego wkroczyli tego dnia. Wraz z nią zginęli ranni
znajdujący się w tym budynku.
21. Medal Digno _______ ( 5 ),
czyli Godnemu Chwały, został
ustanowiony
dla
uczczenia żołnierzy Powstańczych Służb Sanitarnych. Medal został ufundowany przez Towarzystwo
Lekarskie
Warszawskie.
Emitent Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. Projekt:
Małgorzata Kot. Wykonawca: Krakodlew, 2004. Pierwsze medale zostały wręczone w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego, w 2004 roku. Uroczystość
odbyła się na Zamku Królewskim. Żyło wtedy jeszcze sześciu lekarzy, którzy 60
lat wcześniej brali udział w Powstaniu. Oni już wszyscy odeszli. Do początku
2013 roku zostało wręczonych ponad 240 medali.
23. Szczepan ______________ ( 12 ) , ps. „Toruński” (ur. 6 lutego 1895, zm. 5
marca 1980) – lekarz, żołnierz, więzień. W 1918 wstąpił do Wojska Polskiego
na Wschodzie, z którym przybył do Polski. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił służbę wojskową oraz był ordynatorem oddziału
ocznego Szpitala Szkolnego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie.
Uczestniczył w Kampanii Wrześniowej, a po jej zakończeniu dostał się do niewoli. W czasie okupacji, będąc żołnierzem ZWZ-AK, pełnił na polecenie przełożonych funkcję lekarza urzędowego w więzieniu Gestapo na Pawiaku w Warszawie oraz lekarza w areszcie śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej. Odwlekał
przesłuchiwanie osób aresztowanych za fałszowanie banknotów na potrzeby
AK, poprzez powodowanie u nich okresowej ślepoty. Walczył w Powstaniu
Warszawskim, udzielając pomocy lekarskiej w szpitalach polowych. Razem
z rannymi żołnierzami dostała się do Stalagu XIA w Altengrabow. Przez Londyn
trafił do Polskiego Szpitala Wojskowego w Taymouth Castle. Powrócił do Polski
w 1946. W tzw. „Procesie Generałów”, zwanym także procesem „TUN”, 13
sierpnia 1951 został skazany na 10 lat więzienia. W 1956 sąd uchylił orzeczenie skazujące, a śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Odznaczony orderem Virtuti Militari przez Komendę Główną AK. (5)
24. Barbara ____________ ( 10 )-Gancarczyk, ps. „Pająk” (ur. 18 kwietnia 1923) –
sanitariuszka AK, drugi pluton kompanii szturmowej harcerski batalion AK „Wigry”. W 1941 uzyskała maturę na tajnych kompletach Liceum im. Marii Konop120
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nickiej. Następnie podjęła studia na Tajnym Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej, uczęszczając jednocześnie na kursy Rysunku Technicznego do
Szkoły Jagodzińskiego. W roku 1940 i 1941 pracowała honorowo w Biurze Informacyjnym PCK w Warszawie. Od grudnia 1941 do lipca 1944 była łączniczką Delegatury Rządu na Kraj, m.in. prof. Stefana Bryły w Departamencie Robót
Publicznych i Odbudowy. Od 1942 w Harcerskim batalionie „Wigry” AK przechodziła szkolenie sanitarne i bojowe pod ps. „Konarzewska”, „Pająk”. 1 sierpnia 1944 stawiła się na koncentracji plutonu sanitarno-łącznościowego przy ul.
Kilińskiego 1. Od 2 do 6 sierpnia pełniła służbę sanitariuszki w szpitalu na ul.
Mariańskiej 1. 7 sierpnia po powrocie na Stare Miasto otrzymała przydział jako
sanitariuszka do 2. plutonu kompanii szturmowej batalionu „Wigry”. 16 sierpnia
1944 razem z koleżanką Teresą Potulicką pomagała księdzu W. Karłowiczowi
w zdjęciu i wyniesieniu z płonącej Katedry św. Jana, figury Cudownego Pana
Jezusa. 2 września po wycofaniu się oddziałów powstańczych ze Starego Miasta pozostała dobrowolnie z ciężko rannymi kolegami, których nie można było
ewakuować kanałami. Po wkroczeniu Niemców na Stare Miasto 2 września, razem z koleżanką Janiną Gruszczyńską ps. „Janka” usiłowała ratować rannych
przed egzekucją i paleniem żywcem, wynosząc ich z płonących domów (ul. Kilińskiego 1-3, Długa 7). Po powstaniu znalazła się w obozie w Pruszkowie,
a następnie w obozie pracy przymusowej we Wrocławiu (d. Breslau), gdzie została zatrudniona w Zakładach FamoWerke. Od 12 grudnia 1944, po ucieczce
z obozu, przebywała w Nowym Targu. Do Warszawy wróciła 10 lutego 1945 roku.
25. Szpital ___________ ( 9 ) znajdował
się na terenie szczególnie niebezpiecznym, między placówkami niemieckimi w Ogrodzie Saskim, dowództwem Wehrmachtu na pl. Teatralnym a
powstańczym Starym Miastem. Od
chwili wybuchu Powstania trafiali do
niego zarówno ranni Niemcy jak i coraz licznej ranni powstańcy. 4 sierpnia
dotarło do szpitala szefostwo sanitariatu KG AK z szefem płk. dr. Leonem
Strehlem ps. „Feliks”, który od 5 sierpnia został komendantem Szpitala. Od 4
sierpnia zwiększył się znacząco dopływ rannych z Woli. Część z nich kierowano w głąb Starego Miasta na ul. Barokową 7, Długą 7, Miodową 23 i 24. W domu przy ul. Senatorskiej 36 stworzono dodatkowy oddział na 60 łóżek dla lżej
rannych. 7 sierpnia szpital zaczął być ostrzeliwany z ulicy Senatorskiej przez
niemiecki czołg. Niemcy wypędzili z domów nr 36 i 38 mieszkańców oraz rannych i pielęgniarki. W szpitali pytali o rannych Niemców. Zaprowadzono ich do
nich. Dobra opieka nad Niemcami spowodowała, że szpital uniknął masakry.
Wypędzonych z sąsiednich domów pognano w kierunku Pruszkowa, a rannych
Niemców zabrano w nocy sanitarkami pod osłoną samochodów pancernych.
14 sierpnia na teren szpitala wtargnęła kompania SS z brygady Dirlewangera.
Wypędzono wszystkich rannych i personel. Stan szpitala wynosił w tym dniu
około 200 rannych i chorych, wszyscy leżący. Ponieważ Szpital ... był filią Szpi121
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tala Ujazdowskiego, dr Strahl podjął decyzję o ewakuacji rannych w jego kierunku. Przekonał do tego dowódcę oddziału niemieckiego. Ten przydzielił
ochronę i długa kolumna marszowa, otoczona przez personel w białych fartuchach pomaszerowała przez pełen Niemców Ogród Saski. Na postawę Niemców wpłynęła prawdopodobnie bezbłędna niemczyzna płk. Strahla o raz pewność, z jaką twierdził, że ma rozkaz dotarcia do Szpitala Ujazdowskiego. Wśród
swoich najbliższych współpracowników otrzymał wtedy pseudonim „Mojżesz”.Kolumna dotarła szczęśliwie, do polskich placówek przy ul. Królewskiej
i została skierowana do gmachu PKO przy ul. Jasnej. Po kilku dniach z personelu „Malty” utworzono nowy szpital przy ul. Zgoda 11. W szpitalu pozostało
około 30 rannych, do których niesienia zabrakło ludzi. Następnego dnia Niemcy
nakazali bezwzględną ewakuację. Pozostały z nimi dr Dreyza zebrał w okolicy
kilkudziesięciu cywili, ratując im prawdopodobnie życie, i ruszył z częścią rannych z flagą Czerwonego Krzyż na czele w kierunku Woli. Towarzyszył im żołnierz niemiecki, który uratował ich po drodze od ekscesów ze strony mijanych
oddziałów niemieckich. Dotarli szczęśliwie do Szpitala Wolskiego na Płockiej,
pustego po masakrze, gdzie zajęli jeden z pustych oddziałów. W ciągu kolejnych dwóch dni operację powtórzono, przenosząc szczęśliwie resztę rannych
z Senatorskiej. Ewakuacja Szpitala ... była przypadkiem bez precedensu w
czasie Powstania Warszawskiego. Ewakuowany szpital, po kolejnych przenosinach ze Zgoda na Śniadeckich 17 przetrwał do kapitulacji i jako szpital cywilny
z pełnym wyposażeniem dla 120 chorych został ewakuowany do Piastowa.
26. Irena ___________ ( 9 ) , ps. „Rema” (ur. 8 września 1923 w Warszawie) – sanitariuszka. We wrześniu 1941 wstąpiła do Szkoły Sanitarnej doc. Jana Zaorskiego, a po jej ukończeniu w 1943 roku studiowała w dalszym ciągu medycynę
w Szpitalu Wolskim (obecnie Instytut Gruźlicy) na tajnym Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze. W 1942 została
zaprzysiężona jako sanitariuszka AK i prowadziła pracę konspiracyjną (kursy
sanitarne, przenoszenie prasy). Nosiła pseudonimy „Kasia” i „Misia”. Brała
udział w Powstaniu Warszawskim w Śródmieściu jako sanitariuszka plutonu
„Truka”, a potem kompanii „Bradla” batalionu „Miłosz”. Pod koniec powstania
mianowana podporucznikiem służby sanitarnej, odznaczona Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. Po powstaniu znalazła się obozie jenieckim (Stalag 19 b
w Sandbostel), skąd została uwolniona przez Amerykanów. Była studentką
medycyny na Uniwersytecie w Heidelbergu do lipca 1946, kiedy to wróciła do
Warszawy i ponownie podjęła studia medyczne w Uniwersytecie Warszawskim,
uzyskując dyplom lekarza w 1950 roku.
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24. ODDZIAŁY AK W POWSTANIU WARSZAWSKIM I ICH
NAJWIĘKSZE SUKCESY
1 sierpnia 1944 do walki o
stolicę
wyruszyły
oddziały
Okręgu Warszawskiego AK oraz
jednostki dyspozycyjne podległe
bezpośrednio
Komendzie
Głównej
AK.
Były
zorganizowane
w
formie
zgrupowań w 8 obwodach. W
skład zgrupowań wchodziły
brygady, bataliony i kompanie.
8
sierpnia
1944,
wobec
rysującego
się
rozbicia
powstania
na
kilka
odosobnionych ośrodków walki,
płk „Monter” podzielił Okręg
Warszawski AK na trzy grupy –
„Północ”,
„Śródmieście”
i
„Południe”. 20 września 1944
roku komendant główny AK wydał
rozkaz
reorganizacji
oddziałów
powstańczych
w
stolicy w celu nadania im bardziej regularnego charakteru.
Płk Antoni Chruściel „Monter”
wydał w dniu 21 września 1944
rozkaz organizacyjny nr 32 w
sprawie przekształcenia Okręgu Warszawskiego AK w Warszawski Korpus Armii
Krajowej. W krzyżówce zamieszczono też hasła dotyczące największych sukcesów
uzyskanych podczas Powstania Warszawskiego, które oprócz korzyści militarnych
miały ważne znaczenie patriotyczne. Powyższy rysunek przedstawia największy
obszar kontrolowany przez powstańców 6 .
Poziomo
1. Grupa __________ ( 8 ) – oddziały powstańcze walczące w południowych
dzielnicach Warszawy oraz w Lesie Kabackim i Lasach Chojnowskich. Dowodził nią płk Stanisław Kamiński „Daniel”, zastąpiony pod koniec sierpnia 1944
przez ppłk. Józefa Rokickiego „Karola”. W szczytowym momencie Grupa „Południe” liczyła ok. 6 tys. żołnierzy – z czego ok. 5 tys. walczyło na Mokotowie,
a ok. 1 tys. działało w Lasach Chojnowskich. Skład: pułk „Baszta”, Zgrupowanie
„Ryś”, Zgrupowanie „Oaza”, Zgrupowanie „Góral”, Zgrupowanie „Lasy Chojnowskie”, Zgrupowanie „Gustaw”.

6

Tadeusz Kondracki, Powstanie Warszawskie http://www.polishresistance–ak.org/4%20Artykul.htm
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4. Zgodnie z rozkazem nr 14 płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” – komendanta Okręgu Warszawa AK, wydanym 11 sierpnia 1944, żołnierze AK (powstańcy
warszawscy) zobowiązani są do noszenia biało-czerwonej opaski, na której, na
________ ( 6 ) (białej/czerwonej) części opaski są umieszczone litery WP, między literami pośrodku – godło państwowe (orzeł), pod orłem – nr oddziału.
5. __________ ( 8 ) Nazwa batalionu AK powstałego w styczniu 1940. Początkowo nosił nazwę „Vistula”. Walczył w Powstaniu Warszawskim w rejonie Śródmieścia i częściowo na Woli. Oddziały batalionu uczestniczyły w zdobyciu Prudentialu (1 sierpnia) i opanowaniu placu Napoleona (dziś Powstańców Warszawy), zdobyciu gmachu Poczty Głównej (2 sierpnia) i gmachu PAST-y (20
sierpnia). Przed powstaniem batalion został podzielony na dwa zgrupowania.
Zgrupowanie IX pod dowództwem rtm. Henryka Roycewicza „Leliwy” składało
się z 1., 2., 3., 6. kompanii, oraz podporządkowanych 41. i 42. kompanii WSOP.
Zgrupowanie X pod dowództwem por. Leona Gajdowskiego „Ostoi”, w którego
skład wchodziły 4, 5 i 7 kompania oraz podporządkowane mu 43 i 44 kompanie
WSOP.
6. Gmach __________ ( 8 ) Wytwórni
Papierów Wartościowych (PWPW) był
obsadzony przez prawie 50 żandarmów z bronią maszynową. Pierwsza
próba zdobycia gmachu została podjęta przez oddziały kpt. „Gozdawy” w
nocy z 1 na 2 sierpnia 1944. Wróg nie
dał się zaskoczyć, przegrupował się
na wyższe pietra skąd raził gęstym
ogniem otoczenie gmachu. Kolejny
atak pod dowództwem kpt. „Gozdawy”
przeprowadzono rano 2 sierpnia 1944 trzema grupami uderzeniowymi:
1) z boku PWPW, od strony ulicy Zakroczynskiej – oddziałem dowodzonym
przez kpt. Lucjana Fajera „Ognistego”, zastępcę kpt. „Gozdawy”;
2) na tyły PWPW, od ul. Wójtowskiej – oddziałem pod dowództwem por. Józefa
Jasińskiego „Wyrwy”, dowódcy 4. kompanii batalionu „Gozdawa”;
3) od środka metodą „konia trojańskiego” – grupą PWP/17/S por. Czesława Lecha „Białego”.
Ubezpieczenie miał zapewnić 1. pluton kompanii harcerskiej „Orlęta”. Po zaciętym boju PWPW zostaje opanowana około 14.00. Straty Niemców 12 zabitych
i 27 jeńców, straty własne 4-5 zabitych oraz około 15 rannych. Zdobyto 2 ckm
oraz kilkadziesiąt sztuk lżejszej broni maszynowej i karabinów. Opanowanie
PWPW, niezależnie od korzyści militarnych, umożliwiło dostęp do jednego
z największych magazynów żywnościowych Warszawy. Jako załoga zdobytego
obiektu został wzmocniony oddział PWP/17/S.Przez 25 dni powstańcy zaciekle
bronili gmachu PWPW. Bohaterska obrona PWPW skutecznie powstrzymywała
niemiecki szturm na Stare Miasto. Niemcy zdobyli tę redutę po ciężkich walkach dopiero 28 sierpnia. 26 sierpnia od rana budynek znalazł się pod silnym
ogniem artyleryjskim. Niszczyły go też bomby zrzucane przez niemieckie Junkersy. Przed gmachem ruszyła piechota i wozy pancerne – 5 ciężkich czołgów
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i samochód. Towarzyszył temu intensywny ostrzał skierowany w powstańców
na stanowiskach strzeleckich. Do przedarcia się przez ogrodzenie i wysadzenia
bramy Niemcy użyli 500 kg trotylu! Do szturmu rzucono 1,6 tys. żołnierzy niemieckich! Mimo zaciętego oporu powstańców, wieczorem hitlerowcy opanowali
większość kompleksu. Następnego dnia toczyły się ciężkie walki o barykadę
zamykającą ul. Zakroczymską. Ale rankiem 28 sierpnia Niemcy przebili się
przez nią i zdobyli gmach PWPW. Powstańcy wycofali się ul. Wójtowską na
Starówkę.
7. 1 sierpnia 1944 batalion
„Zośka”
zdobył
_________ ( 7 ) SS mieszczące się w budynku szkoły
św. Kingi przy ul. Okopowej
55a, wziął tam jeńców i broń.
Budynek
był
doskonale
przystosowany do obrony –
bunkry betonowe przy bramie, umocnienia, wieże strzelnicze na dachu, trzymetrowy mur otaczający
dziedziniec. Do niewoli dostało się 32 jeńców, zdobyto 2 karabiny maszynowe,
6 pistoletów maszynowych i kilkadziesiąt karabinów zwykłych z zapasem amunicji. Batalion obsadził również fabrykę Pfeiffra przy ul. Okopowej 58/72 i cmentarz żydowski. W związku z rosnącym niebezpieczeństwem okrążenia 10 sierpnia ewakuowano placówkę. Rannych przeniesiono do szpitala św. Jana Bożego
przy ulicy Bonifraterskiej. Pozostali żołnierze przez ruiny getta przeszli na Muranów. Szkoła po zajęciu przez Niemców została spalona.
8. 5 sierpnia około godz. 11 plutony
„Alek” i „Felek” z 2. kompanii batalionu
„Zośka” przy wsparciu zdobytej „Pantery” osłaniane przez 3. kompanię
ppor. „Giewonta” oswobodziły obóz
koncentracyjny KL Warschau przy ul.
Gęsiej,
o
potocznej
nazwie
„__________ ( 8 ).”, Uwolniono 347
więzionych Żydów. Większość z liczącej około 90 ludzi niemieckiej załogi,
głównie członków SD, zginęła lub została schwytana (wziętych do niewoli, w tym zastępcę komendanta Gęsiówki,
przekazano na tyły, gdzie najprawdopodobniej zostali poddani osądowi trybunału polowego), choć części udało się przedrzeć przez Starówkę w stronę Pawiaka (trzymanego przez Niemców więzienia przy ul. Pawiej) pod ogniem oddziału powstańczego ubezpieczającego atak. W zdobytym obozie przejęto dużo
broni i magazyn żywności, a w wymiarze strategicznym otwarto Zgrupowaniu
„Radosław” drogę na Stare Miasto. Ruiny getta powstańcy utrzymywali do 11
sierpnia. Przeważająca część oswobodzonych wstąpiła w szeregi Armii Krajowej, w tym kilkunastu młodszych i silniejszych do oddziałów bojowych

125

24. ODDZIAŁY AK W POWSTANIU WARSZAWSKIM I ICH NAJWIĘKSZE SUKCESY

10. Nazwa harcerskiego batalionu Armii Krajowej biorącego udział w Powstaniu
Warszawskim, składającego się przede wszystkim z członków Szarych Szeregów i wywodzącego się z utworzonego latem 1943, pod dowództwem cichociemnego kpt. Adama Borysa ps. „Pług” oddziału dywersyjnego „Agat” (od Anty-Gestapo), a później „Pegaz” (od Przeciw-Gestapo). Kpt Borys został mianowany dowódcą batalionu. Oddział przejął zadania Organizacji Specjalnych Akcji
Bojowych, czyli przede wszystkim wykonywanie wyroków śmierci wydanych
przez Polskie Państwo Podziemne. W maju 1944 przyjęto nazwę
„„.............................”. Żołnierze oddziału przeprowadzili m.in. zamachy na
Franza Bürckla – komendanta Pawiaka i na Franza Kutscherę – dowódcę SS i
Policji Dystryktu Warszawskiego GG (1 lutego 1944). Podczas Powstania Warszawskiego batalion „ ...” wszedł obok batalionu „Zośka” w skład brygady dywersyjnej „Broda 53”, będącej częścią Zgrupowania Kedywu KG AK – „Radosław”. 3 sierpnia 1944 stan batalionu powiększył się do 541 osób. Batalion walczył na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, ponosząc ciężkie straty. Za walki
w Powstaniu Warszawskim Wódz Naczelny odznaczył batalion Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. (7)
11. Zgrupowanie _____ ( 3 ) – utworzone na Starym Mieście 1 sierpnia 1944 z oddziałów 1 Rejonu Obwodu I – Śródmieście, od 7 sierpnia weszło
w skład Grupy AK „Północ”. Dowódcą zgrupowania był mjr Stanisław Błaszczak
„Róg” (ranny 27 sierpnia), a następnie kpt. Jerzy Czarski „Czahar”. W czasie
najwyższej liczebności batalion liczył 2,5 tys. żołnierzy. Uczestniczyło w walkach m.in. o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rejon pl. Zamkowego,
następnie, we wrześniu 1944, jego żołnierze walczyli w Śródmieściu, na Powiślu i Czerniakowie. Skład: batalion „Bończa”, batalion „Dzik”, batalion „Gozdawa” (formalnie batalion nie należał do zgrupowania „ …”, ale do 4 Rejonu Obwodu I, chociaż do połowy sierpnia duża część batalionu przebywała na terenie
zgrupowania), batalion „Gustaw”, batalion „Wigry”, Niektóre oddziały Czwartaków, 104. Samodzielna Kompania Związku Syndykalistów Polskich, Samodzielna Grupa PWB/17/S, Dywizjon artylerii zmotoryzowanej „Młot” NSZ.
13. Batalion _________ ( 7 ) I – wywodził się z samodzielnego oddziału zorganizowanego w 1939 przez por. Kazimierza Burnosa „Cordę”. Do 1941 oddział liczył
ok. 100 żołnierzy. Na początku 1942, dzięki współpracy z kpt. Gustawem Billewiczem, został włączony w struktury Polskiej Organizacji Zbrojnej. W 1942 w
ramach akcji scaleniowej wszedł w skład Rejonu IV Obwodu Śródmieście Armii
Krajowej. W 1943 w skład batalionu weszły dwie kolejne kompanie ppor. Tadeusza Kajetańskiego „Edwarda” oraz ppor. Mariana Wardzyńskiego „Mariana” ze
Związku Powstańców Niepodległościowych (ZPN). Batalion stanowił XI Zgrupowanie 4 Rejonu. Oddziały zgrupowania liczyły łącznie ponad 600 ludzi. W
momencie wybuchu Powstania Warszawskiego batalion liczył ponad 400-450
żołnierzy. Uzbrojenie składało się z 1 ręcznego karabinu maszynowego, 15 pistoletów maszynowych, 49 pistoletów, 120 granatów i kilkudziesięciu butelek z
benzyną. 3 sierpnia żołnierze batalionu zdobyli siedzibę żandarmerii niemieckiej – Nordwache, która mieściła się u zbiegu ulic Chłodnej i Żelaznej, wzięli
wtedy do niewoli 40 jeńców i zdobyli broń. Batalion bronił Arsenału i Pasażu
Simonsa, brał udział w wypadach na Dworzec Gdański, do getta, bronił Pałacu
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Mostowskich, Białego Domku. Największe straty poniósł w czasie bombardowania 31 sierpnia, w ruinach szkoły przy Barokowej i Pasażu Simonsa śmierć
poniosło ponad 150 żołnierzy batalionu. 1 września batalion przeszedł kanałami
do Śródmieścia. Dowódca batalionu – mjr Gustaw Billewicz ps. „Sosna”.
15. Zgrupowanie __________ ( 8 ) – kryptonim zgrupowania oddziałów Kedywu,
które zostało utworzone przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Było najsilniejszym i najbardziej elitarnym zgrupowaniem AK walczącym w Powstaniu
Warszawskim. Skład: brygada dywersyjna „Broda 53” (batalion „Zośka”, kompania „Dysk”, kompania „Topolnicki”, kompania motorowa „Żuk”, pluton wywiadowczy „Wolski”, zespół sanitarny „Rola”), batalion „Czata 49”, batalion „Miotła”,
batalion „Parasol”, batalion „Pięść” oraz batalion zapasowy „Igor”. Komendant –
ppłk Jan Mazurkiewicz ps. „Radosław”.
16. ________ ( 6 ) Nazwa batalionu broni pancernej AK (kultywującego tradycję 3
baonu pancernego stacjonującego przed wojną w Warszawie) działającego w
konspiracji na terenach okupacji niemieckiej w Polsce. Prowadził specjalistyczne szkolenie motorowe i obsługi sprzętu pancernego. Przed powstaniem stanowił VI Zgrupowanie Rejonu 3 Obwodu Śródmieście. W trakcie powstania
walczył w ramach „Podobowodu Śródmieście Południowe”. W jego skład wchodziło 15 plutonów. Dowódca batalionu – kpt. Stefan Golędzinowski ps. „Golski”.
17. ________ ( 6 ) Nazwa batalionu utworzonego na przełomie lutego i marca
1944, w strukturach Kedywu KG AK. W czasie okupacji oddział prowadził działalność dywersyjną i sabotażową przeciw okupantowi oraz represyjną, zwalczając rodzimych zdrajców i konfidentów. Podczas powstania opanował budynek
Polskiego Monopolu Tytoniowego przy ulicy Pawiej. Po śmierci dowódcy batalionu mjr. Franciszka Władysława Mazurkiewicza ps. „Niebora” 11 sierpnia
w boju o ulicę Stawki i w wyniku poniesionych wtedy dużych strat plutony batalionu podporządkowano dowództwu batalionu „Czata 49”. We wrześniu reaktywowany batalion walczył na linii ul. Książęcej (szpital Św. Łazarza). Po powstaniu, w styczniu 1945 roku, w czasie wtórnej konspiracji, żołnierze batalionu udaremnili wysadzenie w powietrze Zakładów Mechanicznych „Ursus”.
20. Pułk Palmiry-_________ ( 7 ) – oddział utworzony 3 sierpnia 1944 po reorganizacji oddziałów Rejonu VIII Obwodu „Obroża”. Składał się z dwóch batalionów i
jednego dywizjonu (27. Pułku Ułanów im. S. Batorego). Pierwszy batalion „Nalibocki” utworzono na bazie oddziału (batalionu 78. Pułku Piechoty AK) dowodzonego przez por. Adolfa Pilcha, ps. „Góra” (następnie „Dolina”), składającego
się z 800 w pełni umundurowanych żołnierzy, doskonale uzbrojonych. Oddział
przeszedł 400 km z Puszczy Nalibockiej na prawym brzegu Niemna; był tam
jednym z silniejszych zgrupowań AK i bardziej skupiał się na walce
z partyzantką sowiecką niż z Wehrmachtem. Dwa dni po przybyciu żołnierze
„Doliny” rozbili kompanię Wehrmachtu, która przejeżdżała szosą Warszawa –
Modlin, zginęło 50 Niemców, a 20 zostało rannych. Straty po polskiej stronie to
jeden zabity i jeden ranny. Drugi batalion „Kampinoski” został utworzony z
dwóch batalionów obwodu, składał się z pięciu kompanii. Pułk brał udział w
ataku na lotnisko na Bemowie położone na północno-zachodnich krańcach
miasta, w ataku na Dworzec Gdański oddzielający walczące na Żoliborzu od127
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działy od powstańców w Śródmieściu i na Starym Mieście. Otoczony bunkrami,
zasiekami, strzeżony przez pociąg pancerny dworzec kolejowy okazał się redutą nie do zdobycia. Gdy do wsi Truskaw na skraju Puszczy Kampinoskiej przybyło pięciuset żołnierzy batalionu RONA, czyli Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii
Ludowej (która podczas pacyfikacji powstania w pierwszych dniach sierpnia
1944 wymordowała tysiące cywilów), „Dolina” postanowił przeprowadzić brawurowy atak na nieprzyjaciela pod osłoną nocy, dysponując niewielkim oddziałem
kilkudziesięciu ludzi. Byli to sami ochotnicy, najlepsi z najlepszych, uzbrojeni po
zęby. W ataku zginęło w sumie ponad 250 ronowców, straty partyzantów wyniosły 7 zabitych. Oddziały stacjonujące w Puszczy Kampinoskiej stoczyły 46
walk, zginęło w nich – jak się szacuje – 1003 żołnierzy niemieckich, 458 zostało
rannych, straty wyniosły odpowiednio 764 zabitych i 385 rannych. Dowódca –
kpt. Józef Krzyczkowski „Szymon”, od 3 sierpnia 1944 por. Adolfow Pilch „Góra”.
23. Zgrupowanie Armii Krajowej – walczące w Powstaniu Warszawskim na terenie
Powiśla w Rejonie I Obwodu Śródmieście AK od 5 sierpnia do 3 września 1944.
Grupa Bojowa „ ________ ( 6 )” została utworzona na mocy rozkazu komendanta Rejonu I Obwodu Śródmieście AK 5 sierpnia, z połączenia części dotychczasowych III oraz VIII Zgrupowań oraz oddziału WSOP „Elektrownia”. Dowództwo objął kpt. Cyprian Odorkiewicz. Od 3 września grupa wzmocniona oddziałami ze Starego Miasta otrzymała nazwę Grupa „Powiśle”; dowództwo objął
mjr Stanisław Błaszczak „Róg”. 6 września, po upadku Powiśla, grupa została
rozwiązana. Skład: VIII zgrupowanie „Bicz”, III zgrupowanie „Konrad” oraz Oddział WSOP, stanowiący załogę Elektrowni Warszawskiej.
25. Gmach Polskiej Akcyjnej Spółki
_______________ ( 13 ) (PAST) przy
ul Zielnej 37/39 w Warszawie był jednym z najpilniej strzeżonych przez
Niemców budynków podczas Powstania Warszawskiego. Znajdowała się
bowiem w nim centrala telefoniczna,
będąca głównym węzeł łączności telefonicznej w Generalnej Guberni, tędy
płynęły meldunki do Berlina i rozkazy
ze stolicy III Rzeszy. W chwili wybuchu Powstania budynek był umocniony bunkrami z bronią maszynową i obsadzony liczną załogą – ok. 150 doborowych żołnierzy. Już 1 sierpnia powstańcy
przypuścili atak na budynek PAST-y, Atak ten jak i kolejne załamywały się, ze
znacznymi stratami własnymi, wobec przewagi ogniowej Niemców, zamkniętych w ufortyfikowanym gmachu. W nocy z 19 na 20 sierpnia, oddziały powstańcze pod dowództwem rtm. Henryka Roycewicza „Leliwy” przystępują do
zdecydowanego natarcia. W akcji uczestniczą m.in. oddziały z IX Zgrupowania
rtm. „Leliwy”, pluton szturmowy z kompanii „Koszta”, dwa patrole saperów, kobiecy patrol minerski, dwa patrole miotaczy płomieni, specjalna ekipa straży
ogniowej. W czasie szturmu do podpalenia obiektu użyto motopompy z benzyną, materiałów wybuchowych oraz butelek zapalających. Po kilkunastu godzinach ciężkiej walki powstańcy zdobywają gmach PAST-y, likwidując w ten spo128
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sób uciążliwy punkt ostrzału. Straty wroga wynoszą 38 zabitych. Do niewoli dostaje się 121 Niemców z różnych formacji, w tym wielu rannych i poparzonych.
Straty powstańców – 17 zabitych i 40-50 rannych.Zdobycie gmachu Polskiej
Akcyjnej Spółki Telefonicznej było najbardziej spektakularnym sukcesem naszej armii w Powstaniu Warszawskim!
26. Zgrupowanie _______ ( 5 ) – oddziały bojowe Armii Krajowej Rejonu 2 – Marymont „XXII-22” Obwodu Żoliborz ZWZ-AK, działające od 1941 w okresie okupacji niemieckiej w Polsce jako struktury Rejonu 2 – Marymont oraz biorące od
1 sierpnia 1944 udział w walkach w okresie Powstania Warszawskiego. Oddziały te walczyły na Marymoncie, dolnym Żoliborzu, oraz w Puszczy Kampinoskiej. Przez zgrupowanie przewinęło się ok. 400 żołnierzy, blisko 70 z nich zginęło. Dowódca – rtm. Adam Rzeszotarski ps. „Żmija”, „Junosza”.
27. Zgrupowanie ________ ( 6 ) – powstało między 2 i 5 sierpnia w Sądach przy ul.
Leszno, początkowo w sile dwóch kompanii strzeleckich i kompanii miotaczy
płomieni. Toczyło boje na Woli, a od 8 sierpnia stało się podstawową załogą
północnego Muranowa, gdzie po dołączeniu kompanii wolskiej z Obwodu III
„Waligóra” oraz plutonów muranowskich tramwajarzy przekroczyło stan pól tysiąca ludzi. Dowódca zgrupowania ppłk Jan Szyprowski ps. „Leśnik” 14 sierpnia
osobiście unieszkodliwił „goliata”. A od 18 sierpnia pozostawał na linii boju mimo ciężkiego zranienia. Od 21 sierpnia zgrupowanie stało się trzonem obrony
PWPW, podczas której poniosło dotkliwe straty. We wrześniu pozostałości
zgrupowania walczyły w południowym Śródmieściu (kompania ppor. Jaronia)
i na Czerniakowie (oddziały ppor. „Bolka” i ppor. „Sława”).
28. Gmach Poczty _________ ( 7 )
przy pl. Napoleona był dobrze
umocniony, w oknach kraty i worki z piaskiem, na rogu Placu Napoleona i Wareckiej znajdował się
bunkier z którego padały serie
pocisków. Pierwszy atak został
przeprowadzony w nocy 1 sierpnia 1944 przez batalion „Kiliński”
rtm. Henryka Roycewicza „Leliwy”, wspierany przez inne oddziały powstańcze. Powstańcy grzęzną na Placu
Napoleona, muszą się wycofać. Powstańcy udaremniają niemieckie próby odsieczy. Niemcom udaje się ewakuować jedynie część załogi poczty. Następnego dnia o 16.00 ponawiają atak z kilku stron. Zdobywają piętro po piętrze.
Niemcy obrzucają ich granatami, ale w końcu kapitulują. Poczta będąca ostatnim punkt oporu nieprzyjacielskiego w rejonie pl. Napoleona przechodzi w ręce
powstańców. Straty niemieckie wynoszą kilkudziesięciu zabitych oraz 57 wziętych do niewoli, w tym 34 rannych. Powstańcy zdobywają dużo broni. Po zdobyciu Poczty Głównej pojawiły się skrzynki pocztowe z napisem „Poczta Polska”,
który
triumfalnie
malowali
chłopcy,
najmłodsi
harcerze
z grupy „Zawiszaków” w miejsce „Deutsche Reichpost".
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29. __________ ( 8 ) Dzielnica, w której rozlokowana była i walczyła część Grupy
„Północ” w składzie: Zgrupowanie „Żaglowiec”, Zgrupowanie „Żmija”, Zgrupowanie „Żyrafa”, Zgrupowanie „Żubr”, Zgrupowanie „Żniwiarz” (starcie żołnierzy
tego oddziału z niemieckimi lotnikami na ulicy Krasińskiego około godz. 14.00
1 sierpnia 1944 jest uważane za pierwszy bój Powstania Warszawskiego) oraz
kompania AL. Dowódca – ppłk Mieczysław Niedzielski ps. „Żywiciel”.
Pionowo
2. Batalion im. Walerego _______________ ( 13 ) – oddział powstały 11 listopada
1941 w Warszawie w strukturze Polskiej Organizacji Zbrojnej, scalonej z Armią
Krajową. Dowódcą został mjr Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki ps. „Sienkiewicz”.
Stan batalionu przed powstaniem wynosił około 850 ludzi. Na wypadek wybuchu powstania batalion otrzymał zadanie zdobycia Pawiaka i opanowania Starego Miasta. Tuż przed powstaniem w skład batalionu weszły oddział „Gozdawy”
z organizacji „Miecz i Pług” i dywizjon „1806”, stanowiąc Zgrupowanie XII
„Sienkiewicz”. W czasie powstania bronił południowego i wschodniego odcinka
dzielnicy Stare Miasto w rejonach ul. Miodowa – Ratusz – ul. Bielańska – wylot
ul. Długiej – ul. Przejazd – Pałac Mostowskich oraz walczył na barykadzie
Leszno-Przejazd i redutach Bank Polski, Ratusz, Pałac Blanca. Po upadku Starówki w Śródmieściu.
3. Zgrupowanie ___________ ( 9 ). – konspiracyjne oddziały kadrowe 21. Pułku
Piechoty „Dzieci Warszawy” działające od października 1939. Od 1940 podporządkowane Związkowi Walki Zbrojnej i wcielone jako Rejon I Obwodu Żoliborz
ZWZ-AK, kryptonim „1/17”, „XXII-21”. Od 1 sierpnia 1944 oddziały walczyły
w Powstaniu Warszawskim jako Zgrupowanie „ ...”. Od 9 sierpnia do 30 września ponownie jako 21. Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”. Znaczącym wysiłkiem
bojowym zgrupowania były dwa nieudane natarcia na Dworzec Gdański przeprowadzone nocą z 20 na 21 sierpnia podczas próby przebicia się oddziałów
z Puszczy Kampinoskiej z odsieczą dla upadającego Starego Miasta. W trakcie
powstania zginęło 180 żołnierzy zgrupowania, 45 zaginęło, zaś 45 zostało rannych. Dowódca – kpt. Marian Kamiński ps. „Żaglowiec”.
9. Grupa „ _____________ ( 11 )” – oddziały powstańcze walczące w Śródmieściu Północnym, Śródmieściu Południowym oraz na Powiślu. Dowodził nią płk
Franciszek Pfeiffer „Radwan”. Wobec faktu, iż komunikacja pomiędzy północną
a południową częścią Śródmieścia mogła odbywać się wyłącznie poprzez silnie
ostrzeliwany przez Niemców wąski odcinek al. Jerozolimskich, walki faktycznie
toczyły się w dwóch ośrodkach – właściwej Grupy „Śródmieście” obejmującej
teren Śródmieścia Północnego, oraz Śródmieścia Południowego, które zostało
wyodrębnione jako „Podobwód Śródmieście Południowe”. W szczytowym momencie Grupa „Śródmieście” liczyła ok. 23 tys. żołnierzy – z czego 13 tys. walczyło w Śródmieściu Północnym, 7,6 tys. w Śródmieściu Południowym, a kolejnych 2,5 tys. na Powiślu.
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10. Załoga
niemieckiej
Komendy
_________ ( 7 )
na
Krakowskim
Przedmieściu liczyła łącznie ok. 110
żołnierzy uzbrojonych w broń maszynową. Dodatkowo od ul. Czackiego
Niemcy byli chronieni przez solidny
bunkier. Atak na budynek Komendy i
otaczajace budynki uprzeprowadzili 28
sierpnia 1944 żołnierze kompanii „Lewar” Grupy Bojowej „Krybar” AK. W
sumie do niewoli wzięto 80 Niemców
wraz z ich dowódcą por. Schlichterem. Zabitych zostało 32 Niemców, z czego
30 podczas zdobywania „księżówki” (potoczna nazwa domu księży na Krakowskim Przedmieściu) i Komendy Policji oraz 2 podczas zdobywania kościoła św.
Krzyża. Spośród 48 pozostałych Niemców część spaliła się w Mittelwache (budynek leżący 8-10 m od drzwi kaplicy), a część uciekła na Uniwersytet. Zdobyto
3 ckm-y, kilka rkm-ów oraz wiele pm-ów, pistoletów i amunicji. Uwolniono zamkniętych w komendzie 60 granatowych policjantów, wśród nich komisarza
Przymusińskiego mianowanego przez Niemców pułkownikiem. Wyzwolono też
około 250 osób cywilnych znajdujących się w podziemiu kościoła św. Krzyża
i 11 księży, w tym ks. proboszcza Paszynę, ks. Dymka, ks. Oroafa, ks. Alojzego Niedzielę (później wieloletniego więźnia Mokotowa w okresie PRL), ks, Czaplę, ks. Rymkiewicza, ks. Chodziełło i ks. Lasonia. Zdobycie kościoła św. Krzyża i Komendy Policji poprawiło położenie powstańców w Śródmieściu, pozwoliło
przesunąć linię powstańczej obrony na Krakowskie Przedmieście. Cały kwartał
wyznaczony ulicami Świętokrzyską, Mazowiecką, Traugutta, Krakowskie
Przedmieście został oczyszczony z Niemców. Był to jeden z najgłośniejszych
sukcesów w Powstaniu Warszawskim.
12. Zgodnie z rozkazem nr 14 płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” – komendanta Okręgu Warszawa AK, wydanym 11 sierpnia 1944, żołnierze AK (powstańcy
warszawscy) zobowiązani są do noszenia biało-czerwonej opaski na
________ ( 6 ) przedramieniu ponad łokciem.
14. ________ ( 6 ) Nazwa batalionu AK utworzonego w czasie Powstania Warszawskiego. Powstał na bazie VII Zgrupowania 2 Rejonu Obwodu I Śródmieście. Rejon jego walk to: Mokotowska – Piusa XI (dziś Piękna) – Chopina – Koszykowa – Marszałkowska. Jego oddziały zdobyły 22 sierpnia budynek centrali
telefonicznej – tzw. małą PAST-ę przy ul. Piusa XI 19. Batalion liczył ponad 1,5
tys. żołnierzy, w walkach stracił 250. Dowódca batalionu – rtm. Czesław Grudziński ps. „Ruczaj”.
18. Zgrupowanie ______ ( 4 ) – oddziały bojowe AK Rejonu 3 – Bielany „XXII-3”
Obwodu Żoliborz ZWZ-AK, działające od 1941 w okresie okupacji niemieckiej w
Polsce jako struktury Rejonu 3 – Bielany oraz biorące od 1 sierpnia 1944 udział
w Powstaniu Warszawskim. Oddziały te walczyły na Bielanach, w Puszczy
Kampinoskiej oraz na Marymoncie. Dowódca – mjr Władysław Nowakowski ps.
„Żubr”.
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19. Zgrupowanie ________ ( 6 ) – walczyło w alei Wojska Polskiego, na ul. Stołecznej, placu Henkla, w klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek na ul. Krasińskiego, gdzie toczono zaciekłe i krwawe walki. W składzie zgrupowania walczył batalion im. J. Dąbrowskiego. Na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Stołecznej był
właz do kanału, którym przebiegała komunikacja ze Starówką. Dowódcą zgrupowania był mjr Kazimierz Nowacki ps. „Szkodnik”, „Witold”. Ppor. Ryszard
Wołczyński ps. „Tatar” dowodził krótko istniejącym zgrupowaniem „ ... II”.
21. Grupa „ ________ ( 6 )” – oddziały powstańcze walczące na Starym Mieście,
Żoliborzu oraz w Puszczy Kampinoskiej. Dowodził nią płk Karol Ziemski
„Wachnowski”. W szczytowym momencie liczyła ok. 17 tys. żołnierzy – z czego
11 tys. walczyło na Starówce, 3 tys. na Żoliborzu, a kolejne 3 tys. w Puszczy
Kampinoskiej. W dniach 1-2 września 1944 główne siły grupy opuściły Stare
Miasto i przeszły kanałami do Śródmieścia oraz na Żoliborz. Dwa dni później
Grupa „ …” została oficjalnie rozwiązana.
22. Magazyny __________ ( 8 ) i mundurów Waffen-SS firmy „Bacutil” przy ul.
Stawki 4 na Woli zdobyła 1 sierpnia
kompania Kedywu Okręgu „Kolegium
A” ppor. Stanisława Sosabowskiego
„Stasinka”. Atak został przeprowadzony po kilkudniowym rozpoznaniem
obiektu, 1 sierpnia 1944 o godz. 17
przez trzy grupy szturmowe. Załogę
niemiecką w części wybito, a niektórym jej członkom udało się zbiec w kierunku pobliskich ruin dawnego getta,
gdzie zapewne zasilili załogi Gęsiówki lub Pawiaka. Po 15 minutach magazyny
znalazły się w polskich rękach. Zdobyto 1 pm, 4 kbk, około 400 sztuk amunicji
do kbk oraz samochód osobowy, a ponadto bardzo dużo mundurów (w tym kilkaset „panterek”), butów, konserw, cukru, win, wódek, sucharów i innych artykułów. W zdobyte „panterki” umundurowało się zgrupowanie „Radosław”. Straty
żołnierzy AK były niewielkie, ranę odniósł ppor. Krzysztof Sobieszczański „Kolumb”, atakujący ze swoją drużyna bunkier przed bramą główną.
24. _______ ( 5 ) Miasto – część Grupy „Północ”. Skład: batalion im Walerego Łukasińskiego, batalion im. Stefana Czarnieckiego, Zgrupowanie „Kuba” – „Sosna”, Zgrupowanie „Róg”, Zgrupowanie „Radosław” oraz odwód Grupy „Północ”. Dowódca – płk Karol Ziemski ps. „Wachnowski”.
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25. ODTWARZANIE SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI
„BURZA”
Z planowanym powstaniem powszechnym wiązał się Plan Odtwarzania Sił Zbrojnych (OSZ) polegający na odtwarzaniu struktur Wojska Polskiego sprzed 1939. W
pierwszej kolejności w Obszarach i Okręgach AK na terenie bazy powstańczej planowano odtworzyć 16 dywizji piechoty, 3 brygady kawalerii oraz 1 brygadę pancerno-motorową. W Okręgu Wilno w kwietniu 1944, na podstawie rozkazu organizacyjnego Komendy Okręgu, na bazie inspektoratów utworzono sztaby trzech zgrupowań partyzanckich, w skład których wchodziło w sumie 15 brygad. Punktem odniesienia był istniejący przez 1939 rokiem podział obszaru Polski na 10 okręgów
korpusów, które zajmowały się sprawami organizacyjnymi i zaopatrzeniem. Siły
operacyjne składały się przede wszystkim z 30 dywizji piechoty (po w każdym
okręgu), 11 brygad kawalerii oraz 1 brygady motorowej.
Poziomo
4. 8. Dywizja Piechoty AK im. Romualda .............................., odtwarzanie przez
Podokręg Warszawa Wschód AK. Dywizja zorganizowana została w czasie
Powstania Warszawskiego z oddziałów powstańczych walczących w ramach
Obwodu II Żoliborz. Skład: 13. Pułk Piechoty AK – Zgrupowanie „Żbik”, 21. Pułk
Piechoty AK „Dzieci Warszawy” – Zgrupowanie „Żaglowiec” i Zgrupowanie „Żaba”, Pułk Piechoty AK – Zgrupowanie „Żubr” oraz 3 plutony 225, 244 i 257 ze
Zgrupowania „Żmija”, 8. Pułk Artylerii Lekkiej AK – Zgrupowanie „Żyrafa”. Dywizja w oddziałach liniowych liczyła 118 oficerów, 175 podchorążych, 344 podoficerów i 1095 żołnierzy. W Wojskowej Służbie Kobiet – 320 kobiet (bez personelu szpitali). Ponadto w szpitalach znajdowało się 674 rannych, z czego połowa
w stanie ciężkim. Dowódca po ppłk Mieczysław Niedzielski „Boruta”. (9)
8. 106. Dywizja Piechoty AK „ _____ ( 3 )”, odtwarzanie przez Okręg Kraków AK.
Skład: 112. Pułk Piechoty AK Ziemi Miechowskiej, 116. Pułk Piechoty AK Ziemi
Olkuskiej, 120. Pułk Piechoty AK Ziemi Pińczowskiej. Dowódca ppłk Bolesław
Nieczuja-Ostrowski.
9. 12. Dywizja Piechoty AK, odtwarzanie przez Obszar Lwów i Podokręg
__________ ( 8 ) w 1944. Skład: 51. Pułk Piechoty AK, 52. Pułk Piechoty AK.
Dowódcza kpt. Franciszek Garwol „Dziryt”.
10. ________ ( 6 ) (słownie) Dywizja Piechoty AK „Orzeł”, odtwarzanie przez Okręg
Radom-Kielce AK (Łódź). Skład 27. Pułk Piechoty AK, 74. Pułk Piechoty AK. W
okresie koncentracji na akcję „Zemsta” w drugiej połowie sierpnia 1944 roku
stan Dywizji wynosił ok. 1 225 żołnierzy. Dywizja została sformowana
w lipcu 1944, wchodząc w skład Kieleckiego Korpusu Armii Krajowej, uczestniczyła w koncentracji w lasach przysuskich i marszu na Warszawę. Po rozwiązaniu Korpusu 22 sierpnia 1944 dywizja odeszła do inspektoratu częstochowskiego. Dowódca płk dypl. Gwido Karol Kawiński ps. „Czesław”.
11. _________ ( 7 ) (słownie) Dywizja Piechoty Legionów AK, odtwarzanie przez
Okręg Lublin AK. Skład: 7. Pułk Piechoty Legionów AK, 8. Pułk Piechoty Legionów AK, 9. Pułk Piechoty Legionów AK. Dowódca płk Adam Świtalski ps. „Dąbrowa”.
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13. 11. __________ ( 8 ) Dywizja Piechoty AK, odtwarzanie przez Obszar Lwów
Podokręg Stanisławów. Skład: 48. Pułk Piechoty AK, 49. Pułk Piechoty AK, 53.
Pułk Piechoty AK. Oddziały w ramach akcji „Burza” działały między 14 (początek ofensywy 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej) a 26 lipca, gdy teren
przedwojennego województwa stanisławowskiego znalazł się za linią frontu. Do
sukcesów oddziałów 11. KDP AK należy zaliczyć wyzwolenie Kałusza i Sambora oraz zabezpieczenie urządzeń technicznych i szybów naftowych w okolicach
Drohobycza i Borysławia. W wielu miejscach współdziałano z Armią Czerwoną.
14. _______ ( 5 ) (słownie) Dywizja Piechoty AK „ Dzieci Lwowskich”, odtwarzanie
przez Okręg Lwów AK. Skład: 19. Pułk Piechoty AK, 26. Pułk Piechoty AK, 40.
Pułk Piechoty AK. Żołnierze dywizji wraz z 14. Pułkiem Ułanów AK
(w sile ok. 3 tys. ludzi) wzięli udział w dniach 23-26 lipca 1944 w walkach o wyzwolenie Lwowa (wespół z oddziałami Armii Czerwonej). Dowódca płk Stefan
Czerwiński.
15. ______ ( 4 ) Jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje
administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
19. __________ ( 8 ) Jednostka organizacyjna wojska, mniejsza od pułku i większa
od kompanii.
21. 24. Dywizja Piechoty AK „ ____________ ( 10 )”, odtwarzanie przez Okręg
Kraków AK i Podokręg Rzeszów. Skład 17. Pułk Piechoty AK Rzeszów. Dowódca ppłk dypl. Kazimierz Putek.
22. Krakowska Brygada ___________ ( 9 ) Zmotoryzowanej AK, odtwarzanie przez
Okręg Kraków AK pod koniec lipca 1944 roku, kryp. „Bank”, „B”, „CC”. Skład: 8.
Pułk Ułanów AK kryp. „Ul”, „B/U”, „CC/U” (24 oficerów, 221 podoficerów i 1648
szeregowych), 5. Pułk Strzelców Konnych AK kryp. „Pszczoła”, „B/P”, „CC/P”
(25 oficerów, 269 podoficerów i 1818 szeregowych), batalion szturmowy „Skała”. Brygada posiadała także różnorodne jednostki specjalne, zaliczane do stanów liczbowych obwodów lub macierzystych oddziałów bojowych. Razem z 6.
Dywizją Piechoty AK i 106. Dywizją Piechoty AK wchodziła
w skład Grupy Operacyjnej „Garda” (nazywanej także „Kraków”) pod dowództwem płk. Edwarda Godlewskiego ps. „Garda”.
23. ________ ( 6 ) (słownie) Dywizja Piechoty AK Ziemi Krakowskiej „ Odwet”, odtwarzanie przez Okręg Kraków AK. Skład: 12. Pułk Piechoty AK Ziemi Bocheńskiej, 16. Pułk Piechoty AK Ziemi Tarnowskiej. Podczas walk z Niemcami występowała w składzie Grupy Operacyjnej Kraków razem z 106. Dywizją Piechoty AK Ziemi Miechowskiej oraz Krakowską Brygadą Kawalerii Zmotoryzowanej
AK. Po zajęciu Małopolski przez Armię Czerwoną uległa samorozwiązaniu.
Dowódca płk dypl. Wojciech Wayda ps. „Odwet”.
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24. __________ ( 8 ) Korpus Armii Krajowej. Jeden z dwóch korpusów w strukturze
organizacyjnej Armii Krajowej sformowanych latem 1944. Stan osobowy Korpusu ok. 25 sierpnia wynosił 6430 żołnierzy i oficerów zgrupowanych w lasach koło Przysuchy. Skład: 2. Dywizja Piechoty Legionów AK „Pogoń” (2. Pułk Piechoty Legionów AK, 3. Pułk Piechoty Legionów AK, 4. Pułk Piechoty),
7. Dywizja Piechoty AK „Orzeł” (27. Pułk Piechoty AK, 74. Pułk Piechoty AK),
25. Pułk Piechoty AK, 72. Pułk Piechoty AK, I batalion 172. Pułku Piechoty AK.
Dowódca – płk Jan Zientarski „Mieczysław”.
Pionowo
1. ____________ ( 10 ) Korpus Armii Krajowej. Jeden z dwóch korpusów w strukturze organizacyjnej Armii Krajowej sformowany 30 września 1944 roku rozkazem komendanta głównego AK w wyniku przeorganizowania oddziałów powstańczych w stolicy. Wykonując rozkaz gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego,
komendant Okręgu Warszawskiego AK 21 września 1944 wydał rozkaz organizacyjny nr 32 w sprawie organizacji Korpusu. Skład: 8. Dywizja Piechoty AK im.
Romualda Traugutta (Obwód II Żoliborz AK), 10. Dywizja Piechoty AK im. Macieja Rataja (Grupa „Południe” – Obwód V Mokotów AK), 28. Dywizja Piechoty
AK im. Stefana Okrzei (Grupa „Śródmieście” w składzie dwóch podobwodów
„Śródmieście-Północ” i „Śródmieście-Południe”). Dowódca gen. bryg. Antoni
Chruściel ps. „Monter”, zastępca dowódcy płk dypl. Karol Ziemski ps. „Wachnowski”.
2. ________ ( 6 ) strzelecki – najmniejszy pododdział piechoty. Składał się
z 3 drużyn po 19 żołnierzy.
3. __________ ( 8 ) Pododdział wojska. W kompanii strzeleckiej były 3 plutony
strzeleckie.
5. 9. __________ ( 8 ) Dywizja Piechoty AK, odtwarzanie przez Okręg Lublin AK.
Skład: 22. Pułk Piechoty AK, 34. Pułk Piechoty AK, 35. Pułk Piechoty AK. Dowódca gen. Ludwik Bittner ps. „Halka”.
6. 30. Dywizja Piechoty AK „ __________ ( 8 )”, odtwarzanie przez Okręg Polesie
AK. Skład: 82. Pułk Piechoty AK, 84. Pułk Piechoty AK. W lipcu 1944 operujące
w pasie nadbużańskim oddziały Dywizji stoczyły wiele walk i potyczek
z Niemcami, m.in. rozbiły transporty na trasie Wysokie Litewskie – Drohiczyn,
pod Adamowem, Wilanowem, koło stacji kolejowej Nurzec, pod Boratyńcem
Lackim i Boratyńcem Ruskim. Następnie weszły w kontakt taktyczny z oddziałami Armii Czerwonej i przez kilka dni walczyły wspólnie. 30 lipca dostały od
dowództwa sowieckiego rozkaz przejścia z rejonu Tokar do Orzeszkowa koło
Hajnówki. Po rokowaniach podjęły marsz na południe, w rejon Ruskowa.
4 sierpnia oddziały dywizji przeszły Bug po przęsłach mostu kolejowego obok
stacji kolejowej Siemiatycze. Po drodze wyzwoliły szereg miejscowości, m.in.
Sarnaki.. Dywizja podjęła wówczas próbę marszu na odsiecz Powstaniu Warszawskiemu. Marsz zakończył się o jednak 15 sierpnia w okolicy Dębe Wielkie
na przedpolach Warszawy, gdzie dywizję otoczyły i rozbroiły oddziały sowieckie. Szeregowych żołnierzy wywieziono na Majdanek koło Lublina, a oficerów
do ZSRR. Dowódca ppłk Henryk Krajewski ps. „Trzaska”.
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7. 27. __________ ( 8 ) Dywizja Piechoty AK, odtworzona przez Okręg Wołyń AK.
Największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z
istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy
konspiracji inspektoratów AK Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia
do marca 1944 z zadaniem przeprowadzenia akcji „Burza” na Wołyniu. Dywizja
wspomagała samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej
Powstańczej Armii, walczyła z niemieckimi siłami skierowanymi do działań
przeciwko partyzantom oraz z regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych. W walkach doszło do współdziałania ze sztabami związków operacyjnych Armii Czerwonej. Dowódca dywizji płk Jan Wojciech Kiwerski nie skorzystał z propozycji przeorganizowania dywizji w jednostkę wojska regularnego i
podporządkowania jej Armii Czerwonej. Okrążona przez Niemców w Lasach
Mosurskich, w ramach operacji kowelskiej, toczyła ciężkie boje, przebijając się
w kierunku Włodawy i ponosząc ogromne straty. Ponownie okrążona w Lasach
Szackich, częścią sił (Zgrupowanie „Osnowa”) przedarła się przez Prypeć, wychodząc na tyły frontu sowieckiego. Dowódca zgrupowania kpt. Kazimierz Rzaniak ps. „Garda” zginął podczas przeprawy lub został aresztowany przez sowietów, a żołnierze po rozbrojeniu wcieleni do armii gen. Zygmunta Berlinga. Pozostała część dywizji wycofała się na zachód, 7 czerwca 1944 przekroczyła
Bug i przeszła do Lasów Parczewskich na Lubelszczyźnie, gdzie wyzwoliła
Kock, Lubartów, Firlej, Kamionkę i Michów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej została zmuszona 25 lipca 1944 do złożenia broni. Oficerów zesłano do łagrów
lub uwięziono, część żołnierzy wstąpiła do armii Zygmunta Berlinga. W marcu
1944 dywizja liczyła około 6,5 tys. żołnierzy. Straty osobowe na ponad 600 km
szlaku bojowym wyniosły około 42% stanu początkowego. Kolejnymi dowódcami 27. WDP AK od 28 stycznia do 25 lipca 1944 byli: płk Kazimierz Bąbiński
ps. „Luboń”, płk Jan Wojciech Kiwerski ps. „Oliwa”, mjr Jan Szatowski ps. „Kowal”, mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter, płk Jan Kotowicz ps. „Twardy” .
12. _____________ ( 11 ) Okręgu AK Nowogródek – jednostka stworzona w oparciu o oddziały Okręgu w składzie: 23. Pułk Ułanów AK, 27. Pułk Ułanów AK, 77.
Pułk Piechoty AK, 78. Pułk Piechoty AK, 85. Pułk Piechoty AK.
14. 2. Dywizja Piechoty Legionów AK „ _______ ( 5 )”, odtwarzanie przez Okręg
Radom-Kielce AK. Skład: 2. Pułk Piechoty Legionów AK, 3. Pułk Piechoty Legionów AK, 4. Pułk Piechoty Legionów AK, Szwadron zwiadu. W okresie koncentracji na akcję „Zemsta” w drugiej połowie sierpnia 1944 roku stan Dywizji
wynosił ok. 3075 żołnierzy. Dowódca ppłk Antoni Żółkiewski ps. „Lin”.
16. _________ ( 7 ) Podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych,
składający się zazwyczaj z pułków rodzajów wojsk przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do
zabezpieczenia bojowego działań i zapewnienia zaopatrzenia materiałowego.
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17. 22. Dywizja Piechoty AK „ _____________ ( 11 )”, odtwarzanie przez Okręg
Kraków AK i Podokręg Rzeszów. Skład: 38. Pułk Piechoty AK (Podokręg Rzeszów AK), 39. Pułk Piechoty AK (Okręg Kraków AK).
18. ____________ ( 10 ) piąta (słownie) Dywizja Piechoty AK, odtwarzanie przez
Okręg Łódź. Inspektorat Ostrów Wielkopolski AK był odpowiedzialny za „odtworzenie” 29. Pułku Strzelców Kaniowskich i 60. Pułku Piechoty Wielkopolskiej,
natomiast Inspektorat Krotoszyn AK – 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Dowódca ppłk Wincenty Mischke.
20. 28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana .............................., odtwarzanie przez
Okręg Radom-Kielce AK oraz Inspektorat Puławy AK z Okręgu Lublin AK. Dowódca płk piech. Franciszek Edward Pfeiffer. (6)
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Wśród ok. 380 tys. zaprzysiężonych żołnierzy AK w lecie 1944 było ok. 10,8 tys.
oficerów, w wśród nich generałowie, którzy uzyskali swe stopnie przed wojną lub
w czasie służby w AK. W niniejszym rozdziale podano życiorysy zdecydowanej
większości tych generałów (życiorysy kilku z nich podano w innych rozdziałach),
dołączając życiorysy generałów awansowanych pośmiertnie w latach 90. XX wieku.
Poziomo
1. Franciszek __________ ( 8 ) , ps. „Radwan”, „Wilhelm”, „Gustaw” (ur. 21 stycznia 1895 w Łodzi, zm. 13 czerwca 1964 w Londynie) – w lutym 1940 pod pseudonimem „Kotecki”, a następnie „Radwan” rozpoczął pracę nad organizacją
Grupy Wojsk Polskich „Edward”, znanej też pod nazwą Bojowej Organizacji
Wschód. Od roku 1942 GWP „Edward” została formalnie podporządkowana KG
ZWZ, ale właściwa akcja scaleniowa nastąpiła dopiero w marcu 1944. „Radwan” objął stanowisko dowódcy Obwodu I Śródmieście w Warszawskim Okręgu AK. W Powstaniu Warszawskim dowodził Grupą Śródmieście Północ –
„Radwan”. 20 września 1944 został dowódcą 28. Dywizji Piechoty AK im. Stefana Okrzei. Po upadku powstania trafił do obozu w Bergen-Belsen. Po wojnie
pozostał na emigracji. Prezydent RP na Uchodźstwie August Zaleski mianował
go generałem brygady ze starszeństwem z 19 marca 1964 roku.
4. Bolesław Michał Nieczuja-___________ ( 9 ) , ps. „Tysiąc”, „Bolko”, „Grzmot”,
„Michałowicz”, „Burza” (ur. 29 września 1907 w Haliczu, zm. 13 lipca 2008
w Elblągu) – zaangażował się w działalność Związku Walki Zbrojnej we Lwowie, a następnie na terenie Podkarpacia i ziemi krakowskiej. Został szefem
uzbrojenia w Komendzie Okręgu Krakowskiego ZWZ. Zorganizował tam konspiracyjną produkcję broni, która otrzymała kryptonim „Ubezpieczalnia”.
W 1943 został awansowany do stopnia majora oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a w 1944 mianowany dowódcą 106. Dywizji Piechoty
Armii Krajowej kryptonim „Dom”, walczył na terenie Małopolski. W 1949 został
aresztowany. Dwukrotnie skazany na karę śmierci, w więzieniu spędził 7 lat.
Przez kolejne lata prześladowany był za działalność w Armii Krajowej. W listopadzie 1991 Prezydent RP Lech Wałęsa mianował go generałem brygady.
7. Ludwik _________ ( 7 ) , ps. „Baza”, „Dunio”, „Halka”, „Rot”, „Tarnowski” (ur. 24
kwietnia 1892 w Stanisławowie, zm. 24 stycznia 1960 w Warszawie) – od października 1939 w Służbie Zwycięstwu Polski, następnie w ZWZ i Armii Krajowej,
m.in. 1941-1943 komendant Okręgu AK Lublin. Naczelny Wódz mianował go
generałem brygady ze starszeństwem z 20 marca 1943 w korpusie generałów.
Był m.in. pełnomocnikiem ds. scalenia Batalionów Chłopskich z Armią Krajową.
W okresie akcji „Burza" dowódca 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty AK. Aresztowany w sierpniu 1944, początkowo przetrzymywany w obozach koncentracyjnych NKWD w Majdanku i Rembertowie, następnie wywieziony do Charkowa,
skąd trafił do obozu NKWD nr 179 w Diagilewie.
8. Mieczysław ________ ( 6 ) , ps. „Jur”, „Mat” (ur. 1 maja 1914 w Rzędzinie, zm.
13 listopada 2009 w Londynie) – gen. bryg. Wojska Polskiego. W kampanii
wrześniowej 1939 roku dowodził 4. kompanią 165. Pułku Piechoty. W konspiracji pełnił funkcję oficera wywiadu Inspektoratu AK Rzeszów, a następnie funkcję
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szefa oddziału bezpieczeństwa w Okręgu „Śląsk”. Zagrożony aresztowaniem
przez UB i pewnym losem skazańca, za zgodą przełożonego opuścił w 1946
roku kraj i przedostał się do Włoch. Jako oficer podczas emigracji szkolił przez
30 lat kadry dla niezależnego Wojska Polskiego. Był ostatnim przewodniczącym Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej w Londynie. 24 kwietnia
2008 prezydent RP Lech Kaczyński awansował go na stopień generała brygady.
9. Elżbieta _________ ( 7 ) , ps. „Zelma”, „Sulica”, „Zo” (ur. 19 marca 1909
w Toruniu, zm. 10 stycznia 2009 tamże) – we wrześniu 1939 była żołnierzem
Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej, walczącym w obronie
Lwowa. W październiku tego samego roku wstąpiła do tworzącej się Służby
Zwycięstwu Polski i pozostawała w jej szeregach aż do końca 1945. W latach
1939-1945, korzystając z fałszywych dokumentów, przekraczała granice Rzeszy ponad sto razy, przenosząc meldunki i informacje. W nocy z 9 na10 września 1943 zrzucona ze spadochronem w ramach akcji „Neon 4” na placówkę
„Solnica” we wsi Osowiec. Brała udział w Powstaniu Warszawskim, a po kapitulacji przedostała się do Krakowa skąd koordynowała działalność kurierską na
trasach prowadzących do Szwajcarii. 5 września 1951 została aresztowana
przez UB i po procesie skazana na 10 lat więzienia. Na wolność wyszła 24 lutego 1955. W 1990 roku z jej inicjatywy powstała Fundacja Archiwum i Muzeum
Pomorskie AK oraz Wojskowej Służbie Polek w Toruniu. 3 maja 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński mianował ją na stopień generała brygady. Została
wówczas drugą kobietą-generałem w historii Wojska Polskiego.
12. Edward ___________ ( 9 ) , ps. „Garda”, „Izabelka” (ur. 10 lipca 1895 w Harasimowiczach pow. Sokółka, zm. w maju 1945 w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen) – od października 1939 czynny w konspiracji Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Od jesieni 1942
do marca 1944 komendant Obszaru białostockiego AK. W maju 1944 mianowany przez KG AK komendantem Okręgu Kraków AK. Funkcję objął faktycznie
w czerwcu 1944. 24 lipca 1944 mianowany dowódcą Grupy operacyjnej AK
„Kraków”. 26 lipca 1944 nakazał rozpoczęcie akcji „Burza” na terenie podległym. 11 września 1944 wydaje rozkaz do prowadzenia ograniczonych działań
prowadzonych w ramach akcji „Burza”. Rozkazem KG AK z 28 lipca 1944 mianowany generałem brygady.
15. Albin _____________ ( 11 ) , ps. „Klimek”, „Chrabąszcz”, „Łaszcz”, „Drabek”,
„Dyrektor” (ur. 21 lutego 1890 w Warszawie, zm. 28 grudnia 1971 w Warszawie) – w okresie od maja 1940 do listopada 1942 komendant rezerw Komendy
Głównej ZWZ pod pseudonimami „Drobek” i „Chrabąszcz”. Pełnił także jesienią
1940 funkcję przewodniczącego Sądu Kapturowego przy KG. Od stycznia/kwietnia 1942 do listopada 1944 komendant Obszaru AK Warszawa. Generał
brygady
z 10 sierpnia 1942. Łączył funkcję komendanta Komendanta Rezerw z funkcją
komendanta Obszaru Warszawa AK do listopada 1942. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Rozkazem z 25 września 1944 mianowany szefem Delegatury Ministerstwa Obrony Narodowej. Po kapitulacji powstania przebywał
w niewoli niemieckiej, w Oflagu Murnau. Po wojnie w 1946 powrócił do Warszawy i przez wiele lat pracował w spółdzielczości inwalidzkiej. Włączył się
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również po 1956 do działalności w ZBoWiD-u. Był członkiem ZG w listopadzie
1957 w miejsce płk. Jana Rzepeckiego, a od września 1959 wchodził w skład
RN. Wiceprzewodniczący ZG od 1964 do 1969, a następnie członek Głównej
Komisji Weryfikacyjnej Odznaczeń przy ZG ZBoWiD.
17. Jan _______ ( 5 ) (ur. 16 października 1892 w Modlnicy, zamordowany 25
stycznia 1943 w Auschwitz) – w czasie okupacji podjął walkę konspiracyjną.
Wstąpił do tajnej Organizacji Orła Białego działającej na terenie Krakowa. Wraz
z nią przeszedł do Związku Walki Zbrojnej (Okręg Krakowski). Na początku
1941 został przypadkowo aresztowany w łapance w Tarnowie, 27 listopada
1941 przywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego AuschwitzBirkenau. Wstąpił do konspiracyjnego Związku Organizacji Wojskowej, założonego w obozie Auschwitz przez rtm. Witolda Pileckiego. Prawdopodobnie w
grudniu 1941 został wydany przez zdrajcę obozowemu Gestapo. Po przejściu
okrutnego przesłuchania w bunkrze bloku 11 został osadzony w karnej kompanii i skierowany do obozu w Birkenau. Tam założył ekspozyturę ZOW i kierował
nią do stycznia 1943. 23 stycznia został powtórnie osadzony w bunkrze bloku
11 i 25 stycznia rozstrzelany pod Ścianą Straceń, a jego ciało spalone w krematorium. 11 listopada 1969 roku Prezydent RP August Zaleski mianował go
pośmiertnie generałem brygady.
18. Zygmunt ____________ ( 10 ) , ps. „Bogucki”, „St. Bogucki” (ur. 21 października 1890 w Glinojecku, w pow. ciechanowskim, zm. 23 czerwca 1949 we Francji). Od lipcu 1914 służył w armii rosyjskiej. W październiku 1918 wstąpił ochotniczo do formującego się odrodzonego Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie
z bolszewikami. Po zakończeniu działań wojennych w 1939 wstąpił do tworzącej się wówczas Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. W 1940 objął
funkcję komendanta Okręgu Lubelskiego ZJ. W sierpniu 1942 otrzymał awans
na podpułkownika. Po utworzeniu Narodowych Sił Zbrojnych we wrześniu 1942
został komendantem Okręgu III Lubelskiego. Po podpisaniu w marcu 1944
umowy scaleniowej z Armią Krajową był jej zwolennikiem. Komendant Główny
NSZ-AK (scalonego) ppłk Albin Walenty Rak ps. „Lesiński” wyraził na to zgodę
z dniem 15 czerwca 1944. Jednakże pozostał w szeregach NSZ-ZJ. Otrzymał
wówczas także awans na podpułkownika NSZ. Został wyznaczony w dniu 24
lipca 1944 na dowódcę Grupy Operacyjnej nr 2, która miała powstać w wyniku
koncentracji oddziałów partyzanckich NSZ w Okręgach Białostockim, Mazowsze Północne i Warszawa – powiaty. W sierpniu 1944 otrzymał funkcję Inspektora Obszaru Zachód (pozostającego pod okupacją niemiecką), w ramach której w sierpniu, listopadzie i grudniu 1944 przeprowadzał inspekcje różnych oddziałów, m.in. Brygady Świętokrzyskiej NSZ na Kielecczyźnie. 20 października
1944 Rada Polityczna NSZ został mianowany pełniącym obowiązki komendanta głównego NSZ. Jednocześnie otrzymał awans na generała brygady NSZ ze
starszeństwem od 11 listopada tego roku. Po ofensywie sowieckiej w styczniu
1945 wydał rozkaz dowódcy Brygady Świętokrzyskiej wymaszerowania na Zachód. Sam natomiast pozostał w kraju, aby kierować pozostałymi oddziałami
podczas walk z komunistami. Po powstaniu Tymczasowego Rządu Jedności
Narodowej wydał 5 lipca 1945 rozkaz nakazujący czasowe wstrzymanie działalności zbrojnej przez oddziały leśne NSZ. Zagrożony aresztowaniem przez
Urząd Bezpieczeństwa, w sierpniu 1945 nielegalnie przedostał się na Zachód,
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do południowych Niemiec, gdzie stacjonowała Brygada Świętokrzyska
19. Maria Stanisława ________ ( 6 ) , ps. „Mira”, „Pani Maria” (ur. 16 sierpnia 1899
we wsi Trębki, zm. 19 kwietnia 1997 w Warszawie) – w czasie wojny obronnej
w 1939 była Komendantką Główną Kobiecych Batalionów Pomocniczej Służby
Wojskowej. Od października 1939 do stycznia 1945 stała na czele Wojskowej
Służby Kobiet w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.
Walczyła w Powstaniu Warszawskim, gdzie dosłużyła się stopnia pułkownika.
Stolicę opuściła razem z cywilami. Funkcję szefa WSK pełniła w Częstochowie
do rozwiązania AK. W 1949 po fałszywych oskarżeniach została na kilka miesięcy uwięziona. 2 maja 1991 jako pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego
została mianowana przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę na stopień generała
brygady.
20. Stanisław ____________ ( 10 ) , ps. „Nałęcz” (ur. 26 lipca 1924 w Warszawie,
zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku). W konspiracji był żołnierzem batalionu
NOW. W godzinie „W” nie powiadomiony o nagłej zmianie miejsca zbiórki przyłączył się do plutonu por. „Smagi” ze 104. Kompanii Syndykalistów w Zgrupowaniu „Róg” na Starym Mieście. Od jesieni 1944 żołnierz 1 Armii Wojska Polskiego, gdzie zgłosił się na ochotnika pod fałszywym nazwiskiem Stanisław Nałęcz po apelu ppłk Antoniego Żurowskiego „Papieża”, komendanta Obwodu
Praga AK. Po wojnie studiował na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1958 ukończył Akademię Sztabu Generalnego. W 1975 usunięty
z wojska w stopniu ppłk. dypl. za działalność publicystyczną dotyczącą Armii
Krajowej. W latach 1979-1990 członek Rady Naczelnej ZBoWiD. Od 1981 był
przewodniczącym środowiska „Róg”. Od 21 czerwca 1993 był kanclerzem Orderu Wojennego Virtuti Militari. 8 maja 1995 Prezydent RP Lech Wałęsa mianował go generałem brygady. Zginął w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M
w Smoleńsku 10 kwietnia 2010.
21. Bohdan ___________ ( 9 ) , ps. „Legus”, „Tytus”, „Wesołowski” (ur. 14 lutego
1906 w Lublinie, zm. 21 maja 2001 w Krakowie) – w kampanii wrześniowej był
szefem sztabu 1. Brygady Górskiej. 22 września 1939 roku dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z obozu w Piaskach Luterskich. Aresztowany przez Gestapo 9 listopada i osadzony na Zamku Królewskim w Lublinie, a następnie w
obozie w Radomiu, z którego uciekł 22 listopada. Zgodnie z rozkazem Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego został
Szefem Oddziału III Komendy Głównej Krakowskiego Okręgu – Obszaru ZWZ,
a następnie Szefem Biura Studiów Wojskowych Oddziału II Komendy Głównej
Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego pełnił funkcję oficera do
zleceń gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Po rokowaniach kapitulacyjnych
i podpisaniu 2 października 1944 układu o zaprzestaniu działań wojennych
w Warszawie, stał na czele Oddziału II który funkcjonował w formie szkieletowej
w Częstochowie. Po zakończeniu wojny służył krótko w Ludowym Wojsku Polskim. W marcu 1949 roku został podstępnie aresztowany przez UB w Krakowie
i skazany na 10 lat więzienia, zwolniono go w 1955. W 1983 roku odmówił przyjęcia stopnia generała od gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Awansowany na generała brygady w 1992 roku postanowieniem Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

141

26. OFICEROWIE AK – GENERAŁOWIE WP

Pionowo
2. Władysław _____________ ( 11 ) , ps. „Cis”, „Janka”, „Orkan”, „Stach” (ur. 1
maja 1892 w Filipowie, w pow. suwalskim, zm. 17 kwietnia 1950 w Pieńsku koło
Zgorzelca) – od 1940 roku do lipca 1943 inspektor Komendy Głównej Armii
Krajowej na Obszar Lwów, zaś od 1 sierpnia 1943 do 31 lipca 1944 komendant
Obszaru Lwów. Kierował siłami Obszaru w trakcie operacji „Burza”. Po zakończeniu akcji „Burza” we Lwowie na czele delegacji AK udał się na rozmowy z
gen. Michałem Żymierskim do Żytomierza, gdzie został aresztowany w nocy z 2
na 3 sierpnia 1944. Więziony w Kijowie, następnie w polowych więzieniach
kontrwywiadu 1. Frontu Ukraińskiego i w obozach internowanych w Charkowie,
obozie NKWD nr 179 w Diagilewie, Griazowcu i Brześciu do początku listopada
1947. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę.
3. Aleksander ______________ ( 12 ) , ps. „Wilk”, „Wesołowski”, „Dziemido”, „Jan
Kulczycki” (ur. 18 lutego 1895, zm. 29 września 1951) – od sierpnia 1941, po
zajęciu Wilna przez wojska niemieckie, Komendant Okręgu Wileńskiego AK.
Aresztowany 17 lipca 1944 przez NKWD po udaniu się na spotkanie z gen.
Czerniachowskim w celu podpisania ostatecznego porozumienia dotyczącego
utworzenia z oddziałów AK Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego samodzielnej jednostki w składzie dwóch dywizji piechoty i zmotoryzowanej brygady
kawalerii, pod polskim dowództwem w składzie 3. Frontu Białoruskiego. Więziony
w Wolnie, Moskwie i w okolicach Riazania. 4 października 1947 (?) znalazł się
w kraju. 3 lipca 1948 aresztowany przez UB. Pod koniec lipca został osadzony
w więzieniu w Warszawie na Mokotowie. W październiku 1950 – bardzo chory
– uczestniczył jako świadek w procesie przeciwko członkom Mobilizacyjnego
Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. Zmarł 29 września 1951 w szpitalu więziennym na gruźlicę. Postanowieniem Prezydenta RP Lecha Wałęsy z dnia 28
września 1994 mianowany został za szczególne zasługi w działalności konspiracyjnej i w walce zbrojnej z niemieckim okupantem, pośmiertnie, do stopnia
generała brygady.
5. Stanisław _______ ( 5 ) , ps. „Erazm”, „Tabor”, „Turski”, „Warta” (ur.
3 października 1896 w Biórkowie Wielkim, zm. 16 grudnia 1980 w Warszawie)
– w okresie od stycznia 1940 do września 1943 był szefem Oddziału Organizacyjnego Sztabu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.
We wrześniu 1943 wyznaczony został na stanowisko szefa Oddziału III Operacyjnego Sztabu KG AK. 1 października tego roku awansowany do stopnia generała brygady. Na podstawie Instrukcji dla Kraju, otrzymanych z Londynu,
opracował plan akcji „Burza”. Zaczął wówczas propagować ideę kompromisu
Polski z Sowietami. W kwietniu 1944 przerzucony drogą lotniczą (w ramach
Operacji Most) do Wielkiej Brytanii. Dzięki współpracy z oficerami wywiadu Oddziału II Sztabu Generalnego WP otrzymał w 1947 paszport konsularny RP
(PRL). W lipcu 1948 Bolesław Bierut odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Od tego czasu generał był izolowany przez środowiska niepodległościowe w kraju i za granicą. Do Polski powrócił w 1949. Po przyjeździe
aresztowany i w 1951 w procesie „TUN” skazany na karę dożywotniego więzienia na podstawie spreparowanych dowodów (m.in. oskarżony o defraudację
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złota ze skarbu FON i próbę wykorzystania przekazania depozytu do rozpoczęcia działalności szpiegowskiej). Skazany także w procesie generałów. W 1956
zwolniony i zrehabilitowany.
6. Kazimierz _________ ( 7 ) , ps. „Prut”, „Odwet” (ur. 2 czerwca 1888 w Grajewie, zm. 2 marca 1971 w Londynie) – od kwietnia 1941 do 1943 był komendantem Obszaru Armii Krajowej Lwów. W latach 1943-1944 należał do składu Komendy Głównej AK (komórka „Prusy Wschodnie”). W Powstaniu Warszawskim
był szefem III rzutu Sztabu. Po upadku powstania przebywał w niewoli niemieckiej. Po demobilizacji osiadł w Londynie i aktywnie uczestniczył w życiu politycznym polskiej emigracji. 8 sierpnia 1955 Prezydent RP na Uchodźstwie August Zaleski mianował go ministrem w gabinecie Hugona Hankego, a 11 września – w pierwszym rządzie Antoniego Pająka. 11 października 1955, na własną prośbę, został zwolniony z urzędu. Prezydent Zaleski awansował go do
stopnia generała dywizji ze starszeństwem z 11 listopada 1966.
10. Jan ______________ ( 12 ) , ps. „Zagłoba”, „Socha”, „Sęp”, „Radosław” (ur. 27
sierpnia 1896 we Lwowie, zm. 4 maja 1988 w Warszawie) – dowódca Zgrupowania AK „Radosław” w czasie Powstania Warszawskiego. W 1918 roku walczył w II Korpusie dowodzonym przez gen. Hallera, w POW i w Wojsku Polskim. Od 15 maja 1930 w służbie czynnej. W połowie września 1939 w Stanisławowie założył Tajną Organizację Wojskową. W marcu 1943, po scaleniu
TOW z „Kedywem” – Kierownictwem Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, został zastępcą szefa organizacji, płk. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”.
1 lutego 1944 objął dowództwo Kedywu. W Powstaniu Warszawskim dowodził
zgrupowaniem (nazwanym od jego pseudonimu „Radosław”) – walczył na Woli
i Starym Mieście, po ewakuacji kanałami dostał się na Czerniaków, a następnie, znów kanałami, na Mokotów. 11 sierpnia odniósł poważną ranę w czasie
walk w rejonie ul. Okopowej i Stawek. Po kapitulacji kontynuował działalność
konspiracyjną, a po rozwiązaniu Armii Krajowej został delegatem na Obszar
Centralny Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. 1 sierpnia 1945 został aresztowany
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Zwolniony po miesiącu stanął
na czele tzw. Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK. 8 września 1945 zwrócił się
do akowców z apelem o ujawnienie się i skorzystanie z amnestii. Część oficerów AK odniosła się do tego wezwania z dezaprobatą, niektórzy posądzali go
nawet o zdradę. W wyniku apelu ujawniło się ok. 50 tys. żołnierzy podziemia.
W miarę swoich możliwości otaczał opieką swoich byłych żołnierzy, pomagał im
znaleźć pracę i organizował opiekę medyczną. 4 lutego 1949 został ponownie
aresztowany. Poddano go długotrwałemu śledztwu, w czasie którego był torturowany. Bezskutecznie próbowano wymusić na nim zeznania obciążające gen.
Fieldorfa „Nila”. 16 listopada 1953 został skazany przez sędziego Mieczysława
Widaja na karę dożywotniego więzienia. Na wolność wyszedł w wyniku amnestii w 1956, a rok później został zrehabilitowany. Uchwałą Rady Państwa PRL
nr 74/80z 9 października 1980 został awansowany do stopnia generała brygady. 11 października 1980 w Belwederze odebrał od przewodniczącego Rady
Państwa Henryka Jabłońskiego nominację generalską.
11. Bruno __________ ( 8 ) , ps. „Olza” (ur. 6 października 1895 w Sanoku, zm. 23
marca 1951 w Krakowie) – w latach 1930-1936 komendant Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Od 1936 do maja 1938 dowódca 3. Dywizji Pie143
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choty Legionów w Zamościu. W 1938 kierował akcją niszczenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie. 19 marca 1937 awansował na generała brygady.
W kampanii wrześniowej dowodził formalnie 39. Dywizją Piechoty (rezerwową).
o zwolnieniu z niewoli niemieckiej został przyjęty w szeregi Armii Krajowej. W
1943 w Biurze Inspekcji Komendy Głównej AK. W sierpniu 1944, w czasie akcji
„Burza” dowódca Grupy Operacyjnej AK „Śląsk Cieszyński”. Aresztowany przez
Niemców został następnego dnia odbity przez oddział dywersyjny AK. Został
dowódcą 21. Dywizji Piechoty Górskiej AK. 14 kwietnia 1945 został przyjęty do
Ludowego Wojska Polskiego. Uchwałą Prezydium KRN z 14 grudnia 1945
awansował na generała dywizji ze starszeństwem od 1 stycznia 1946. Od 1946
dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Organizował walkę
z żołnierzami podziemia niepodległościowego.
13. Zbigniew Dionizy ________ ( 6 )-Rylski, ps. „Motyl”, „Stanisław” (ur. 10 marca
1917 w Browkach) – polski lotnik, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania
Warszawskiego. W latach 1941-1943 był partyzantem w okolicach Kowla. Od
stycznia 1944 walczył na całym szlaku bojowym 27. Wołyńskiej Dywizji Armii
Krajowej jako dowódca kompanii w batalionie „Sokół” 50. Pułku Piechoty, od
lipca 1944 w Warszawie, w Powstaniu Warszawskim żołnierz batalionu „Czata
49” w Zgrupowaniu „Radosław”. Podczas okupacji niemieckiej i walk powstańczych był dowódcą 2. kompanii I batalionu 50. Pułku Piechoty. Członek Kapituły
Orderu Wojennego Virtuti Militari, Prezes Związku Powstańców Warszawskich.
7 maja 2005 awansowany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
do stopnia generała brygady.
14. Kazimierz ____________ ( 10 ) , ps. „Marcin”, „Grabowski”, „Edward” (ur. 28 lutego 1897 w Radłowie, zamordowany 4 lipca 1947 w Skopinie pod Riazaniem)
– na początku 1940 został inspektorem Związku Walki Zbrojnej w Tarnowie,
a następnie zastępcą komendanta Obszaru Południowego Związku Walki
Zbrojnej w Krakowie. Wiosną 1941 przeniesiony został do Lublina i mianowany
szefem Sztabu Lubelskiego Okręgu Armii Krajowej. W 1942 spotkał się z Michałem Rolą-Żymierskim, który przedstawił mu swoją prośbę o przyjęcie do
Armii Krajowej w stopniu sprzed degradacji. Od 1 stycznia 1943 do 4 sierpnia
1944 był komendantem Lubelskiego Okręgu AK. W 1944 organizował akcję
„Burza” na terenie Lubelszczyzny. Po wkroczeniu Armii Sowieckiej na Lubelszczyznę spotkał się z gen. Zygmuntem Berlingiem, lecz nie wyraził zgody na
wcielenie podległych mu oddziałów do 1 Armii Wojska Polskiego. Zdecydował
się na ich rozbrojenie. 27 lub 28 lipca 1944 został aresztowany przez NKWD
i przewieziony do Moskwy. Więziony w więzieniu Lefortowo, później w Charkowie, a następnie w obozie NKWD nr 179 w Diagilewie koło Riazania. W marcu
1945 miał być świadkiem w procesie gen. Leopolda Okulickiego, ale z powodu
„złych warunków atmosferycznych” nie został doprowadzony na rozprawę.
W obozie był przywódcą strajku głodowego. 4 lipca 1947 w szpitalu NKWD
w Skopinie pod Riazaniem, podczas przymusowego karmienia został uduszony. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z dnia
28 września 1994 mianowany został za szczególne zasługi w działalności konspiracyjnej i w walce zbrojnej z niemieckim okupantem, pośmiertnie, do stopnia
generała brygady.
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16. Stanisław Janusz ______________ ( 12 ) , ps. „Prawdzic”, „Odra” (ur. 19 grudnia 1888 w Krakowie, zamordowany przez Gestapo 11 lub 12 sierpnia 1944
tamże) – oficer Wojska Polskiego pełniący wiele funkcji, w latach 1930-1935
dowodził 22. Pułkiem Ułanów Podkarpackich w Brodach. 31 sierpnia 1935
przeszedł w stan spoczynku. W dniu wybuchu wojny zgłosił się do armii. Przez
pierwsze 3 dni wojny dowodził obroną przeciwlotniczą Kalisza, następnie
uczestniczył w obronie Warszawy. Organizował ewakuację do Francji polskich
żołnierzy z Rumunii i Węgier. Od maja 1942 inspektor kierunkowy w KG AK. 1
października 1943 awansowany do stopnia generała brygady. 11 sierpnia 1944
o 6 rano został zatrzymany przez Gestapo w swoim mieszkaniu przy ul. Św.
Marka. Wywieziony do siedziby Policji przy ul. Pomorskiej. Tam został zamordowany podczas przesłuchania, prawdopodobnie w nocy z 11 na 12 sierpnia.
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27. OZNAKI ODDZIAŁÓW WALCZĄCYCH W POWSTANIU
WARSZAWSKIM
W wielu armiach świata istnieje zwyczaj, że poszczególne jednostki posiadają swoje własne charakterystyczne oznaki. W leśnych oddziałach AK używano oznak noszonych na rękawach mundurów, m.in. nosiły je oddziały partyzanckie Oddziału
Śląskiego, oddział partyzancki „Surowiec”, oddział partyzancki „Nerwy”. Warunki
otwartej walki w Powstaniu Warszawskim spowodowały, że liczne oddziały używały
swoich oznak, np. bataliony AK „Parasol”, czy „Nałęcz”. Po zakończeniu wojny, dla
upamiętnienia służby w poszczególnych formacjach, stworzono bardzo wiele oznak
metalowych. Krzyżówka obejmuje przede wszystkim oznaki oddziałów AK biorących w Powstaniu Warszawskim, na których nie były podane ich nazwy.
Poziomo
1. Zgrupowanie „_____ ( 3 )” – zgrupowanie utworzone
1 sierpnia 1944 na Starym Mieście jako jednostka
grupy Warszawa-Północ, powstałe z części
oddziałów obwodu Śródmieście i innych oddziałów
mających
punkty
zborne
na
terenie
I rejonu w obszarze ograniczonym od północy torami
Dworca Gdańskiego, ze wschodu Wisłą, z południa
Alejami Jerozolimskimi, z zachodu ul. Nowy Świat,
Krakowskim Przedmieściem, pl. Piłsudskiego, Arsenałem, ul. Stawki. Dowódca mjr Stanisław Błaszczak „Róg”.
5. Pułk „_________________ ( 15 )” – sformowany w
czasie Powstania z oddziałów Obwodu Nowogródek
przybyłych z Puszczy Nalibockiej. Dowódca por.
Adolf Pilch „Dolina”, cichociemny.

6. Pułk „________ ( 6 )” – oddział dyspozycyjny
Komendy Głównej AK zorganizowany w konspiracji w roku 1940, w 1941 rozwinięty w batalion,
a w 1943 w pułk. Dowódcą pułku był ppłk Stanisław Kamiński „Daniel” , zastępcą dowódcy i
szefem sztabu mjr Kazimierz Szternal „Zryw”,
cichociemny.
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9. VII Obwód Warszawskiego Okręgu AK –
„________ ( 6 )” – obejmował osiem rejonów
podmiejskich: 1 – Legionowo, 2 – Marki, 3 –
Rembertów, 4 – Otwock, 5 – Piaseczno, 6 –
Pruszków, 7 – Ożarów, 8 – Łomianki-Kampinos.
Działał od 1940 roku. Wiosną 1944 w jego szeregach
znajdowało się ok. 10 tys. ludzi. Dowódcą był mjr
Kazimierz Krzyżak „Kalwin", zastępcą dowódcy i
szefem sztabu mjr inż. Stanisław Mazgis „Portier”.

12. Zgrupowanie „_________ ( 7 ) II” – jako jednostka
organizacyjna i bojowa sformowane zostało
w pierwszych dniach powstania, a ostateczną strukturę osiągnęło w dniach 10-12 sierpnia 1944.
Dowódca mjr Zygmunt Brejnak „Zygmunt”, szef
sztabu kpt. Jan Jaroszek „Proboszcz”.

15. 535. pluton AK „__________ ( 8 )” – oddział
wywodzący się z Konspiracyjnego Słowackiego
Komitetu Narodowego działającego na terenie
okupowanej Warszawy. Zorganizowany w pluton na
prawach kompanii kadrowej. W skład plutonu
wchodzili Słowacy, Czesi, Węgrzy, Azerbejdżanie,
Gruzini, Ormianie, Francuzi i Polacy. Nosili opaski w
barwach narodowych Słowacji. Dowódca ppor. Mirosław Iringh „Stanko”.
16. Zgrupowanie „__________ ( 8 )” – 9. kompania
Dywersji Bojowej (dawniej Kedyw 17), stanowiła
dyspozycyjny oddział komendanta II Obwodu Armii
Krajowej
ppłk.
Mieczysława
Niedzielskiego
„Żywiciela”. W czasie powstania przekształcona
w zgrupowanie. Dowódca por. Mieczysław SzeligaMorawski „Żniwiarz”.
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17. Dywizjon
__________ ( 8 )
–
zorganizowany
w 1942 roku jako jednostka Ośrodka Motorowego
Obszaru Warszawskiego AK. W czasie powstania
dywizjon na Starym Mieście organizował transport.
Dowódca por. Witold Grzymała-Busse „Bartkowski”.

19. Brygada dywersyjna „_______ ( 5 ) 53” – jednostka
dyspozycyjna Kedywu KG AK sformowana 1 czerwca
1944. W skład brygady wchodziły harcerskie oddziały
Szarych Szeregów. Dowódca kpt. Jan Kajus
Andrzejewski „Jan”.

21. Odznaka Oddziału Partyzanckiego „__________ ( 8 )” ze
Śląskiego Okręgu AK.

23. Zgrupowanie
„________ ( 6 )”
–
sformowane
3 sierpnia 1944 w gmachu sądów na Lesznie na
bazie służby uzbrojenia Komendy Głównej AK oraz
ochotników. Dowódca ppłk Jan Szypowski „Leśnik”.
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24. Batalion „________ ( 6 )” – w momencie wybuchu
powstania batalion składał się z dwunastu szkieletowych plutonów. Dowódca batalionu kpt. Franciszek
Mazurkiewicz „Niebora”.

25. Znak ____________ ( 10 ) przed Powstaniem Warszawskim
pracownikom Działu Szyfrów i Łączności Kurierskiej AK.

Pionowo
2. Grupa Artyleryjska „________ ( 6 )” – oddział został
utworzony w 1940roku na Mokotowie przez grupę
artylerzystów. Od 1942 występował jako 10. Kadrowy
Pułk Artylerii AK. W powstaniu występował pod
kryptonimem Grupa Artyleryjska „Granat”. Dowódca
kpt. Józef Szyszko „Bachmat”.

3. Grupy Szturmowe „_________ ( 7 ) Szeregów” –
oddziały stworzone z najstarszej grupy wiekowej
Szarych Szeregów – 18 lat i powyżej. Odznaka Grup
Szturmowych była używana już podczas powstania,
w odróżnieniu od większości odznak poszczególnych
oddziałów powstańczych, które powstały w późniejszym okresie.
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4. Batalion „________________ ( 14 )” – sformowany w
pierwszych dniach powstania w 3. rejonie Obwodu
Śródmieście z kompanii osłonowej „Lubicz”
i dowództwa Obwodu „Obroża”, oddziału „Sylwestra”,
części żołnierzy bazy lotniczej „Łużyce” oraz
ochotników. Dowódca batalionu rtm. Romuald
Radziwiłłowicz „Zaremba”.

5. VI Obwód Warszawskiego Okręgu AK –
„_______ ( 5 )” – zorganizowany w latach 19391940, był podzielony na pięć rejonów: Nowe BródnoPelcowizna, Bródno-Targówek, Grochów-Saska
Kępa, Michałów, Praga Centralna. W roku 1944
zmieniono numer obwodu na XXVI. Stan
ewidencyjny wynosił wówczas ok. 8, 2 tys. żołnierzy,
z których na godzinę „W” zmobilizowano ok. 6,4 tys.
Dowódcą był ppłk Antoni Władysław Żurowski „Bober”.

7. Odznaka ____________ ( 10 ) Szkoły Podchorążych
Rezerwy Piechoty AK.

8. Służba Pomoc _____________ ( 11 ) – stanowiła
Samodzielny
Pododdział
w
Biurze
Informacji
i Propagandy KG AK współpracujący ściśle z
Wojskową Służbą Kobiet. Do zadań PŻ należała pomoc
oddziałom partyzanckim, opieka nad inwalidami, jeńcami, więźniami i wysiedlonymi.
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10. Batalion
harcerski
„_______ ( 5 )”
–
w momencie wybuchu powstania batalion składał się
z 6 kompanii i był skoncentrowany na Starym
Mieście
jako
odwód
komendanta
Okręgu
Warszawskiego AK. Dowódca batalionu kpt
Eugeniusz Konopacki „Trzaska”, dowódca II rzutu
kpt. Paweł P. Leński „Lech II”.

11. Organizacja
wojskowa
„_________ ( 7 )”
–
podporządkowana w roku 1943 AK. Dowódca por.
Jerzy Strzałkowski „Jerzy”.

13. Batalion harcerski „.............................” – w momencie
wybuchu powstania w skład batalionu wchodziły
3 kompanie. Dowódca batalionu kpt. Adam Borys
„Pług”, cichociemny. (7)

14. Pluton _____________ ( 11 ) – Konspiracyjny pluton
4. kompanii V zgrupowania AK 2. rejonu Obwodu
Śródmieście, zorganizowany z głuchoniemych
wychowanków Instytutu Głuchoniemych przy pl.
Trzech Krzyży. Dowódca st. sierż. Edmund
Malinowski „Mundek”.
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18. Zgrupowanie „________ ( 6 )” – walczące na
Czerniakowie.
Utworzone
8
sierpnia
1944
z oddziałów V Zgrupowania por. „Siekiery” Romana
Rożałowskiego , 3. batalionu WSOP „Narew”
z 2. rejonu Obwodu Śródmieście oraz z
pododdziałów znajdujących się w tej dzielnicy (pluton
1140, 140, 535, oddział AL.) i ochotników. Dowódca
kpt/mjr Zygmunt Netzer „Kryska”, zastępca dowódcy
por. Roman Rożałowski „Siekiera”.
20. Batalion „________ ( 6 )” – 3. batalion pancerny AK,
zorganizowany w konspiracji na przełomie lat 19391940 jako zalążek kadry przyszłej broni pancernej w
3. rejonie Obwodu Śródmieście. Dowódca kpt.
Stefan Golędzinowski „Golski”.

22. Batalion szturmowy „_______ ( 5 ) II” – początkowo
walczył na Ochocie – Obwód IV na kolonii Staszica.
Po osaczeniu przez Niemców część oddziałów
przedostała się na Mokotów do Obwodu V i walczyła
w różnych rejonach. Dowódca por. Juliusz
Sobolewski „Roman”.
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29. POJAZDY ARMII KRAJOWEJ W POWSTANIU
WARSZAWSKIM
Dowództwo Armii Krajowej przewidywało, że po wybuchu powszechnego powstania oddziały AK zdobędą niemiecki sprzęt pancerny i użyją go w walce. Dlatego w
konspiracji prowadzono szkolenie kierowców i mechaników oraz opracowano dokładne instrukcje obsługi pojazdów. Sformowano też zalążki przyszłych oddziałów
pancernych, m.in. kadrowy batalion „Golski”. Podczas Powstania Warszawskiego
udało się zdobyć tylko kilka pojazdów bojowych. Krzyżówka dotyczy pojazdów bojowych (czołgów, dział pancernych, transporterów opancerzonych, sanitarnych
i gaśniczych) zdobytych na nieprzyjacielu i używanych przez oddziały AK podczas
powstania. 7
Poziomo
1. 1 sierpnia oddziały batalionu AK
„________ ( 6 )” na terenie dawnego
poselstwa czechosłowackiego przy ul.
Kruczej zdobyły samochód pancerny
BA-FAI produkcji radzieckiej (takie
samochody Niemcy zdobywali na
froncie wschodnim i używali ich w
oddziałach
policji
oraz
bezpieczeństwa).
2
sierpnia
udekorowany biało-czerwoną flagą wyjechał na ul. Kruczą i wykonał kilka krótkich przejazdów w obszarze ograniczonym barykadami, wzbudzając entuzjazm
zgromadzonej ludności cywilnej. Brak informacji o jego dalszym wykorzystaniu.
3. Ciągnik __________ ( 8 ) batalionu.
„Zośka”. 1 sierpnia 1944 od godz. 16.
pluton
„Alek”
kompanii
„Rudy”
batalionu „Zośka”, dowodzony przez
Eugeniusza Kochera ps. „Kołczan”
ubezpieczał
miejsce
koncentracji
brygady dywersyjnej „Broda 53” w
fabryce Telefunken oraz w jej
najbliższym otoczeniu. Około godziny 16.40 wystawione czujki usiłowały zatrzymać niemiecki ciągnik lotniczy (prawdopodobnie Kaelble Z6 WA), który nadjechał ul. Karolkową. Dopiero obrzucenie granatami zatrzymało pojazd. Niemiecka załoga zbiegła na pobliski cmentarz. Kpt. Jan Andrzejewski ps. Jan”,
dowódca „Brody 53”, uruchomił silnik ciągnika i odjechał w stronę ul. Okopowej.
Ciągnik był podobno używany na Woli przez oddział motorowy batalionu „Parasol”.

Szczegłowe informacje mozna znaleźć w książce dr. Jana Tarczyńskiego Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.
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5. _____________ ( 11 ) – Chevrolet.
Podczas
okupacji
jedna
ze
stołecznych
firm
zbudowała
samochód opancerzony przeznaczony
do przewozu pieniędzy w pocztowej
służbie finansowej. Około 24 sierpnia
1944 samochód został zarekwirowany
przez Oddział Dywersji Bojowej
Obwody I „Śródmieście” Okręgu
Warszawskiego AK. Nie są znane akcje bojowe tego samochodu, był jednak
wielokrotnie widziany na ulicach Śródmieścia podczas pełnienia funkcji transportowych. W drugiej części powstania wybuch bomby ustawił samochód w pozycji pionowej, unosząc przód do wysokości pierwszego piętra. W tym położeniu był widziany jeszcze na początku 1945 roku.
8. Walerian __________ ( 8 ) (ur. 1912 w Petersburgu, zm. 1969 w Białymstoku)
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1938), ochotnik
z września 1939 roku. Uczestnik Powstania Warszawskiego, oficer AK ps. „Inżynier Jan”, strzelec Grupy Bojowej „Krybar” walczącego na Powiślu i dowódca
drużyny umocnień 119. plutonu saperów. Był autorem projektu „Kubusia" jedynego powstańczego pojazdu pancernego. W 1949 był głównym projektantem
pierwszego osiedla mieszkaniowego ZOR w Białymstoku.
10. „_______ ( 5 )” – transporter opancerzony
zbudowany w 13 dni na Powiślu, na podwoziu
samochodu ciężarowego Chevrolet model 157 o
ładowności 3 t. – konstruktor Walerian Bielecki
ps. „Jan”. Transporter zbudowano w warsztacie
samochodowym mieszczącym się w elektrowni
na rogu ulic Tamka i Topiel. Szefem budowy był
plutonowy Józef Fernik, który przed wojną
pracował jako majster wydziału mechanicznego
PZL „Okęcie”. Prace nad nim ukończono o
świcie 23 sierpnia i tego dnia transporter wziął
udział w ataku na Uniwersytet Warszawski
(ponowny atak 2 września). Załogę stanowili –
dowódca plut. pchor. Tadeusz Zieliński „Miś”,
kierowca sierżant Fijałkowski oraz 10 żołnierzy
desantu. Uzbrojenie – rkm DP kal. 7,62 mm,
miotacz ognia wzór K, granaty ręczne oraz broń
osobista desantu. Pojazd można oglądać w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Replika transportera od lipca 2004 eksponowana jest w Muzeum Powstania Warszawskiego.
11. Różne przedsięwzięcia organizowane przez AK wymagały transportu
_______________ ( 13 ). Kedyw, zwłaszcza ten warszawski, wyspecjalizował
się w kradzieżach niemieckich samochodów wojskowych. Doszło nawet do tego, że oddziałom Kedywu udało się ukraść z warsztatów remontowych niemiecki samochód pancerny (sic!).
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14. Samodzielny Pluton Pancerny „_______ ( 5 )”, wchodzący w skład batalionu
„Zośka", a taktycznie podlegający dowódcy AK ppłk. Janowi Mazurkiewiczowi
ps. „Radosław”. Na dowódcę plutonu został wyznaczony por. Wacław Micuta
ps. „Wacek”. Miał się zająć zwerbowaniem i przeszkoleniem załóg. Por. Zygmunta Zbichorskiego ps. „Zygmunt” uczyniono odpowiedzialnym za stronę
techniczną obsługi czołgów. Trzon nowo utworzonego oddziału od początku
stanowili por. „Rawicz” (Eugeniusz Romański), pchor. „Ryk” (Zdzisław Moszczeński), pchor. „Dąbrowa” (Jerzy Michalski), pchor. „Downar” (Witold Ocepski),
pchor. „Jordan” (Mieczysław Kijewski), pchor. „Kostrzewa” (Zbigniew Ocepski),
kpr. „Wałek” (Jan Zenka).
17. „__________ ( 8 )”
–
zdobyczny
transporter
opancerzony
typu
Sd.Kfz.251 Ausf D. Pojazd został
zdobyty 7 sierpnia przez żołnierzy
batalionu „Bończa” w na Placu
Zamkowym. Nie był używany bojowo,
ale służył do transportu powstańców
i zaopatrzenia. Miał duże znaczenie
propagandowe – oglądany przez
tłumy mieszkańców był dowodem
militarnej
sprawności
oddziałów
powstańczych.
18. „_______ ( 5 )” – niemieckie działo pancerne,
będące
niszczycielem
czołgów
typu
Jagdpanzer 38(t) Hetzer, zdobyte przez
Polaków w czasie Powstania Warszawskiego
2 sierpnia 1944. uzbrojenie artyleryjskie –
armata 75 mm. Podczas ataku powstańców
zginęła jego niemiecka załoga, a sama
maszyna była w dużej części nadpalona.
Przez krótki czas był wbudowany w barykadę,
po
czym
został
naprawiony
przez
powstańców. Nie został jednak użyty bojowo
z powodu wiążącej się z tym konieczności
rozbiórki barykad. Był garażowany w budynku
Poczty Polskiej, gdzie został zasypany na
skutek zniszczenia budynku. Po wojnie
wydobyty
podczas
odgruzowywania
i
przetransportowany do Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie. W roku 1950 złomowany na rozkaz Głównego Zarządu
Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego.
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19. Ciągnik.......................... Zgrupowania
„Leśnik”. 11 sierpnia 1944 powstańcy
z batalionu „Chrobry I” walczący w
rejonie
Stawek
zdobyli
ciągnik
artyleryjski Unic P 107 bzw.
Zugkraftwagen U 304 (f) wraz z
ciągniętym przez niego działem
przeciwpancernym PaK 38 o kalibrze
50 mmm. Udało się doprowadzić
ciągnik wraz z armatą do Ogrodu
Krasińskich. O dalszym użyciu
ciągnika brak jednak informacji.
Armata wraz z 80 pociskami trafiła na barykadę w okolicach pasażu Simonsa.
Dowódcą działonu został ogniomistrz podchorąży Zygmunt Chrzastek
(„Tomasz”), który niedługo odniósł ranę i trafił do szpitala. Podlegało mu
siedmiu ludzi, w tym m.in. plut. Jerzy Schabowicz („Jur”), pełniący funkcję
celowniczego, Ryszard Chałupiński („Staw”), a także Stanisław Maik
(„Hutnicki”). Broń ta wydatnie wzmocniła pozycję żołnierzy batalionu „Chrobry
I”. Zniszczono szereg tankietek jeżdżących ul. Nalewki. W trzeciej dekadzie
sierpnia jeden z nieprzyjacielskich pocisków trafił w sam środek lufy
powstańczego działa, rozdymając ją. Czyniło to działo niezdatnym do użytku,
gdyż powstańcy nie mieli odpowiedniego warsztatu puszkarskiego. Zniszczona
armata została przysypana gruzami 31 sierpnia, kiedy nieprzyjacielskie
samoloty zbombardowały Pasaż Simonsa. (12)
Pionowo
1. Niemiecki ruchomy warsztat ______________ ( 12 ) – został zatrzymany 9
sierpnia 1944 na Mokotowie przez patrol z kompanii B3 pułku „Baszta”. Znajdował się w nim jeden uszkodzony egzemplarz Panzerschrecka – pancerzownicy, skutecznego niszczyciela pojazdów pancernych. To wystarczyło, aby produkcja broni wzorowanej na wyposażeniu żołnierzy niemieckich ruszyła pełną
parą. Samochód przejechał w rejon ulic Ludowej i Dolnej, gdzie był wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Samochody ____________ ( 10 )Okupant, zdając sobie sprawę z siły jednostek
straży pożarnej w lipcu 1944, zaczął likwidować oddziały straży, a członków kazał aresztować. Podstępem zostają ściągnięte w al. Szucha większość wozów
pożarniczych, a strażacy zostali aresztowani i wraz ze sprzętem wywiezieni do
Niemiec. W celu ochrony resztek taboru motorowego przed zakusami wroga
wykonano szereg akcji zabezpieczających. Zostały m.in. wyprowadzone dwa
wozy Oddziału Doświadczalnego Centralnej Szkoły Pożarniczej przy ul. Suzina,
gdzie z ich załóg sformowano pluton 259. Zgrupowania Żywiciel” pod dowództwem ppor. Bronisława Bauera ps. „Karol” w Zgrupowaniu Żniwiarz.
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4. „____ ( 2 )” – niemiecki czołg średni
„Panther”,
uzbrojenie
stanowiła
armata 7,5 cm KwK L/70. Został
zdobyty 2 sierpnia 1944 przez
żołnierzy batalionu „Zośka” w okolicy
skrzyżowania
ulic
Okopowej
i
Glinianej przy użyciu granatnika PIAT,
który trafił w tył jego wieży. Czołg
oznaczono napisem „…” na włazie z
tyłu wieży. Wystąpiły kłopoty z
uruchomieniem
z
powodu
uszkodzonej instalacji elektrycznej. 4
sierpnia przed południem majstrowi Uniewskiemu udało się uruchomić silnik. 7
sierpnia wieczorem spawacze z fabryki Pfeiffera zaspawali dziurę w tyle wieży,
dopasowując odpowiednio przyciętą metalową płytę. 8 sierpnia czołg, którego
załogę stanowili: „Rawicz”, „Tomek”, „Bajan”, „Wiktor” i „Walek”, wyruszył przed
barykadę na ul. Karolkowej. Został tam trzykrotnie trafiony przez Niemców. Przy
trzecim trafieniu wyrwane od wewnętrznej powierzchni pancerza odłamki uderzyły w jeden z pocisków wewnątrz pojazdu i spowodowały zapalenie w nim
prochu. Załoga została ranna, jednak kierowcy udało się wycofać i ewakuować
pozostałych. Samo działo zostało nakierowane na czołg przeciwnika, zniszczony po oddaniu pierwszego wystrzału. 10 sierpnia czołg stał przed fabryką Pfeiffera zwrócony w kierunku ulicy Mireckiego. Z uwagi na wyczerpane akumulatory i kończącą się amunicję zapadła decyzja o pozostawieniu maszyny, która
późnym wieczorem została podpalona.
6. Wacław ________ ( 6 ), ps. „Wacek” (ur. 6 grudnia 1915 w Piotrogrodzie, zm.
21 września 2008 w Genewie) – dowódca plutonu pancernego w Powstaniu
Warszawskim. Odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, otrzymując stopień podporucznika rezerwy.
Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939, służąc jako dowódca zwiadu
3. baterii 7. Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Od
początku włączył się w działalność konspiracyjną (wprowadzony przez Jana
Nowaka-Jeziorańskiego). Został początkowo adiutantem dowódcy Tajnej Armii
Polskiej, mjr. Jana Włodarkiewicza. Od września 1940 był instruktorem w Szarych Szeregach. Zajmował się prowadzeniem szkoleń samochodowych w Warszawie, następnie od 1941 we Lwowie. W lipcu 1942 został aresztowany przez
Gestapo. W czasie śledztwa był torturowany, mimo to nie przyznał się i nikogo
nie wydał. W wyniku starań przyjaciół po kilku miesiącach został zwolniony
z więzienia, po czym wrócił do działalności konspiracyjnej. Po zdobyciu w drugim dniu powstania dwóch czołgów niemieckich PzKpfw V Panther, został wyznaczony na dowódcę nowo utworzonego plutonu pancernego, walczącego na
Woli (była to jedyna jednostka pancerna powstańców). Jego zastępcą był Eugeniusz Romański ps. „Rawicz”. Dowodził bezpośrednio czołgiem nazwanym
„Magda” lub „Pudel”, m.in. w akcji zdobycia 5 sierpnia hitlerowskiego więzienia
– Gęsiówki. Uwolnionych zostało wtedy ok. 350 Żydów polskich, greckich, węgierskich i francuskich. Pluton „Wacka” uczestniczył następnie w walkach w
obronie cmentarzy wolskich. 11 sierpnia 1944 Polacy musieli porzucić uszko157
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dzone czołgi i ewakuować się na Stare Miasto. Po wojnie postanowił nie ujawniać komunistycznym władzom swej działalności w AK. W 1948 roku udało mu
się wyjechać z rodziną do Szwajcarii, gdzie osiadł na stałe. Podjął pracę w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, następnie w innych agendach ONZ.
W lutym 2000 został awansowany do stopnia podpułkownika Wojska Polskiego
w stanie spoczynku.
7. Pluton __________ ( 8 ) Kolumny Motorowej wchodzący w skład VIII Zgrupowania Grupy Bojowej „Krybar”. Oddział AK, który dysponował zdobytymi transporterami „Kubuś” i „Jaś”. Na dowódcę plutonu został wyznaczony plut. pchor.
Andrzej Dewicz ps. „Szary Wilk”, po jego śmierci został nim – por. Jerzy Łęczycki „Niesobi”. Bazę oddziału ulokowano na ul. Okólnik.
9. Kolumna Motorowa „_______ ( 5 )” – oddział działający na obszarze Powiśla w
składzie VIII Zgrupowania por. Mariana Mokrzyckiego ps. „Bircza”. Na wyposażeniu miał wozy zarekwirowane przed 1 sierpnia i samochody zdobyte w walce.
Ich kierowcami byli żołnierze, którzy w większości odbyli szkolenie na konspiracyjnych kursach. Kolumna miała na stanie kilkanaście samochodów
i motocykli, które były używane w służbie zaopatrzenia i sanitarnej.
12. „_______ ( 5 )” – niemiecki czołg średni
„Panther”, uzbrojenie stanowiła armata
7,5 cm KwK L/70. Został zdobyty 2
sierpnia 1944 przez żołnierzy batalionu
„Zośka” w okolicy skrzyżowania ulic
Okopowej i Glinianej. Na czołgu pojawiły
się powstańcze oznaczenia i nazwa
„Pudel” – od pseudonimu poległego w
tym dniu Tadeusza Tyczyńskiego. Nazwa
ta nie przyjęła się wśród załogi czołgu,
który ostatecznie nazwano „...”. Z przodu
pojazdu namalowano dużą, biało-czerwoną szachownicę oraz powstańczą kotwicę. Na prawym błotniku utrzymał się także napis „Pudel”. Czołg oddał tego
samego dnia kilka strzałów w kierunku wieży kościoła św. Augustyna, skąd
niemiecki ckm ostrzeliwał ulice Dzielną i Okopową. 4 sierpnia 1944 czołg stanowił wsparcie artyleryjskie ataku na niemieckie pozycje w kompleksie budynków przy ulicy Żelaznej, m.in. szpital św. Zofii. „Pantera” zajęła pozycję na tyłach „Monopolu Tytoniowego” i podczas natarcia piechoty prowadziła ogień na
wprost przez ruiny getta. Walka trwała do późnego popołudnia, zakończyła się
jednak niepowodzeniem. 5 sierpnia 1944 czołg wspierał atak na Gęsiówkę
prowadzony w celu uwolnienia Żydów przetrzymywanych przez Niemców. Po
sforsowaniu barykady i metalowej bramy czołg wjechał na teren obozu. Rozpoczął również ostrzał wież strażniczych, a następnie budynku więzienia znajdującego się na wprost wjazdu. 6 sierpnia ostrzeliwał pozycje niemieckie na
cmentarzach kalwińskim i ewangelickim. 10 sierpnia zniszczył niemiecki samochód pancerny i uszkodził jeden czołg. 11 sierpnia, przy opuszczaniu Woli z
powodu wyczerpanych akumulatorów, został porzucony z opuszczoną lufą
skierowaną w kierunku ul. Powązkowskiej. Załoga podpaliła maszynę, a następnie wycofała się w kierunku Starego Miasta.
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13. „Szary ______ ( 4 )” (wcześniejsze nazwy „Wiking”, „Jaś”) – powstańczy transporter opancerzony. Był to niemiecki półgąsienicowy transporter opancerzony
typu Sd.Kfz.251/3 Ausf.D należący do Dywizji Pancernej SS Wiking, zdobyty 14
sierpnia 1944 przez żołnierzy 2. kompanii por. Jana Jasieńskiego „Jasia” VIII
Zgrupowania Grupy Bojowej „Krybar”. Został następnie przekazany kolumnie
motorowej por. Wacława Jastrzębowskiego ps. „Aspirat”, do plutonu samochodów pancernych por. Jerzego Wernera ps. „Wydra”. 23 sierpnia 1944, wraz z
samochodem pancernym „Kubuś”, został użyty do szturmu na opanowany
przez Niemców Uniwersytet Warszawski. Atak ten nie powiódł się, poniósł przy
tym śmierć dowódca transportera, plut. pchor. Adam Dewicz ps. „Szary …”. Po
wycofaniu polskich oddziałów, transporter opancerzony został przemianowany
na „Szary …”. Wziął następnie, 2 września, udział w kolejnej próbie ataku na
Uniwersytet, również nieudanej. Był używany przez powstańców do 6 września.
Został przez nich zmodyfikowany w ten sposób w stosunku do oryginalnego pojazdu, że odkryty od góry przedział bojowy został zakryty dwiema pancernymi
klapami, otwierającymi się na boki i w pozycji zamkniętej tworzącymi spadzisty
dach. Między krawędziami burt pojazdu a podniesionymi klapami były szczeliny, przez które żołnierze desantu mogli prowadzić ostrzał z broni strzeleckiej.
15. 4 sierpnia 1944 oddział por. Andrzeja
_______________ ( 13 ) ps. „Gustaw”
ostrzelał
kolumnę
pojazdów,
przejeżdżającą
przez
plac
Narutowicza. Pocisk wystrzelony z
Panzerfausta przez st. sierż. Jana
Ostrowskiego „Osę” trafił w słup
(transformatora lub latarni) i zwalił go
na jeden z czołgów PzKpfw VI Tiger
Ausf. E. Wystraszona załoga opuściła
pojazd. Nie uszkodzony czołg i jego
zawartość – m.in. kilka pistoletów maszynowych, amunicja i granaty, stały się
zdobyczą oddziału. Por. Jerzy Kołodziejski „Nieczuja” uruchomił czołg i dokonał
próbnych przejazdów. Wyznaczono załogę czołgu. Kilkunastoletni powstaniec,
pozostawiony sam na sam z pojazdem, wsiadł do wnętrza, uruchomił silnik i pojechał w stronę ul. Grójeckiej, zajętej przez wroga. Wóz nie chciał się zatrzymać. W panice wyskoczył z czołgu, uruchamiając przypadkowo mechanizm
spustowy załadowanego działa. Pocisk trafił w kolumnę powstańczych samochodów. Pomimo prób czołgu już nie uruchomiono – została uszkodzona (zablokowana?) skrzynię biegów. Wymontowano więc uzbrojenie, wrak zaś zniszczyli sami Niemcy.
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16. Samochody ___________ ( 9 ) – w
pierwszych dniach powstania do
transportu rannych do szpitali na
Starówce
wykorzystywana
była
kolumna samochodów zdobytych
przez
powstańców
Zgrupowania
„Radosław” na Woli i obsługiwanych
przez kierowców służby motoryzacyjnej „Parasola”,
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Polskie Państwo Podziemne to tajne struktury państwa polskiego, funkcjonujące
w czasie II wojny światowej. Początkiem było utworzenie 27 września 1939 roku
Służby Zwycięstwu Polski. Od grudnia 1940 roku zaczęto tworzenie Delegatury
Rządu na Kraj. Była to podziemna organizacja obejmująca swym działaniem
wszystkie ziemie polskie i posiadająca z czasem wszystkie struktury władz Polski
przedwojennej. Rada Jedności Narodowej będąca reprezentacją polityczną Polskiego Państwa Podziemnego odbyła ostatnie posiedzenie w Krakowie 27 czerwca
1945 roku. Również w Krakowie, 1 lipca 1945 roku, rozwiązana została Delegatura
Rządu. Nastąpił kres Polskiego Państwa Podziemnego.

Poziomo
2. Jan Stanisław ___________ ( 9 ), ps. „Doktor”, „Jan”, „Klonowski”, „Sobolewski”, „Soból” (ur. 6 maja 1882 w Krassowie Wielkim w pow. Wysokie Mazowieckie, zm. 13 marca 1953 we Włodzimierzu nad Klaźmą w ZSRR). Pierwszy kierownik Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Biura Delegata Rządu na Kraj,
do zadań departamentu należały dystrybucja subwencji i zasiłków, pomoc rodzinom ofiar terroru okupantów, przedstawicielom świata nauki i kultury, prowadzenie prac planistycznych w zakresie polityki społecznej po wojnie. Delegat
Rządu na Kraj od 19 lutego 1943, (formalnie od 21 kwietnia 1943) do 27 marca
1945. W marcu 1945 wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego aresztowany przez NKWD, przewieziony samolotem do Moskwy
i umieszczony w wi zieniu na Łubiance. W tzw. procesie szesnastu prokurator
oskarżył go, jak również Leopolda Okulickiego, Stanisława Jasiukowicza
i Adama Aleksandra Bienia, o to, że byli organizatorami i kierownikami polskiej
organizacji podziemnej na tyłach Armii Czerwonej na terytorium zachodnich
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obwodów Białorusi i Ukrainy, na Litwie i w Polsce i działając według instrukcji
tzw. rządu emigracyjnego, kierowali robotą wywrotową przeciwko Armii Czerwonej i ZSRR, dokonywaniem aktów terroru w stosunku do oficerów i żołnierzy
Armii Czerwonej, organizowaniem zamachów dywersyjnych i napadów podziemnych oddziałów zbrojnych, prowadzeniem propagandy wrogiej wobec
ZSRR i Armii Czerwonej. Wyrokiem moskiewskiego sądu skazano go na 8 lat
więzienia pomimo tego, iż był przedstawicielem innego państwa. Mocarstwa
Zachodnie nie protestowały przeciwko temu jawnemu pogwałceniu prawa międzynarodowego. Został prawdopodobnie zamordowany na dwa tygodnie przed
końcem odbywania kary 13 marca 1953 we Włodzimierzu nad Klaźmą
w ZSRR. Spoczywa w zbiorowej mogile, razem z Johanem Laidonerem (jednym z twórców niepodległej Estonii, wodzem naczelnym Armii Estońskiej,
aresztowanym po aneksji Estonii przez ZSRR 17 czerwca 1940, skazanym
w 1952 w procesie na 25 lat więzienia i przepadek całego mienia na rzecz
ZSRR), na przywięziennym cmentarzu.
4. Kazimierz _______ ( 5 ), ps. „Bazyli” (ur. 26 sierpnia 1883 w Tarnopolu, zm. 30
kwietnia 1950 w Rawiczu) – polski działacz socjalistyczny pochodzenia ukraińskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I, II i III kadencji w II RP. W okresie
II wojny światowej organizator i sekretarz generalny PPS-WRN, komendant
główny Gwardii Ludowej WRN. Od stycznia 1944 był przewodniczącym Rady
Jedności Narodowej – substytutu parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego. W czerwcu 1944 odmówił przyjęcia godności następcy Prezydenta RP,
proponując na swoje miejsce Tomasza Arciszewskiego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną.
W marcu 1945 został aresztowany w Pruszkowie wraz z innymi przywódcami
Polskiego Państwa Podziemnego przez NKWD i w pokazowym procesie szesnastu skazany w Moskwie na 1,5 roku więzienia. Amnestionowany po czterech
miesiącach powrócił do kraju, nie zgodził się na wymuszaną przez UB emigrację. Ponownie aresztowany w 1947; w 1948, w procesie przywódców PPSWRN, skazany na 10 lat więzienia. Podczas tego procesu 5 listopada 1948
w Warszawie powiedział do „sędziów” WSR „Jestem rzymskim katolikiem narodowości polskiej. Więcej nic nie mam panom do powiedzenia”. Zmarł w więzieniu w Rawiczu 30 kwietnia 1950 w wyniku pęknięcia aorty po zepchnięciu go ze
schodów. Umierał kilka dni, nie otrzymawszy opieki medycznej. Został pochowany potajemnie na Cmentarzu Powązkowskim.
6. Jerzy _______ ( 5 ), ps. „Bronisław Rogowski” (ur. 1 września 1901 w Dąbrowie
Tarnowskiej, zm. 17 października 1975 w Rzymie) – działacz polityczny, poeta,
dramaturg, krytyk literacki, publicysta, scenarzysta, filozof, harcerz. Wziął udział
w Powstaniu Warszawskim. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej od
marca 1945, ostatni Delegat Rządu na Kraj od czerwca 1945. Jako ostatni Delegat Rządu na Kraj i przewodniczący Rady Jedności Narodowej zredagował
Testament
Polski
Walczącej
i
Manifest
do
Narodu
Polskiego
i Narodów Zjednoczonych. Był następcą Kazimierza Pużaka. Aresztowany 11
grudnia 1948, do 1956 więziony przez władze stalinowskie za działalność niepodległościową. Poddany licznym szykanom i torturom (m.in. wybito mu zęby
i jedno oko). Skazany na dożywocie (prokurator żądał kary śmierci). Autor bardzo popularnej harcerskiej pieśni Płonie ognisko i szumią knieje.
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7. ______ ( 4 ) Liczba Delegatur Rządu (słownie) działających w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego.
9. Jan ________ ( 6 ), właściwie Jan Romuald Kozielewski, ps. Witold (ur. 24
czerwca 1914 w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) – obywatel Polski
i Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela, prawnik i dyplomata, historyk, od 1939 w konspiracji, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa
Podziemnego, świadek Holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony
najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego
i amerykańskim Medalem Wolności. Od stycznia 1940 roku działał z ramienia
władz podziemnych w misjach kurierskich do rządu polskiego na uchodźstwie
we Francji. Był kurierem i emisariuszem politycznym. Dwukrotnie, w tajemnicy
przed administracją niemiecką, udawał się do getta warszawskiego. Aby zebrać
dalsze materiały, w przebraniu niemieckiego żołnierza wszedł do obozu zagłady, który później zidentyfikował jako Bełżec. Latem 1942 roku Cyryl Ratajski,
Delegat Rządu na Kraj, powierzył mu misję do premiera, gen. Władysława Sikorskiego. Jesienią 1942 roku wyprawił się do Wielkiej Brytanii z najważniejszą
misją swojego życia, podczas której jako naoczny świadek zdał relację o eksterminacji Żydów. Przekazał także informacje o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu Państwa Podziemnego w okupowanej Polsce. Na podstawie dokumentów przywiezionych przez niego w postaci mikrofilmów i potwierdzonych
jego świadectwem, ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie RP w
Londynie, Edward Raczyński, przygotował i 10 grudnia 1942 przedstawił aliantom szczegółowy raport o holokauście z prośbą o pomoc rządom Anglii i USA.
W lipcu 1943 roku został przyjęty przez Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA. Polski wysłannik apelował do przedstawicieli najwyższych władz
alianckich o ratunek dla Żydów. Za swoją działalność został dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari w latach 1941 i 1943. Po wojnie związał się z jezuickim Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie, gdzie przez 40 lat wykładał na Wydziale Służby Zagranicznej stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. Na początku lutego 2014 roku Towarzystwo Jana … i rodzina bohatera
wystąpiły do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o pośmiertne awansowanie go do stopnia generała brygady w uznaniu zarówno jego własnych zasług wojennych, jak też zasług wszystkich kurierów i emisariuszy Polski Podziemnej.
11. ___________ ( 9 ) Korpus Bezpieczeństwa (PKB) – polska konspiracyjna formacja policyjna Delegatury Rządu na Kraj działająca w latach 1940-1944. PKB
stanowił zalążek przyszłej służby policyjnej. Jego struktury były powiązane ze
strukturami Armii Krajowej i działały na obszarze całego Generalnego Gubernatorstwa. Były to komendy wojewódzkie, obwodowe, powiatowe i rejonowe,
a w większych miastach komisariaty. Był on podporządkowany Departamentowi
Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj. PKB miał ujawnić się
w momencie wybuchu przewidywanego powstania powszechnego. Głównymi
zadaniami struktur terenowych (Straży Samorządowej i Straży Obywatelskiej)
było dbanie o ogólny porządek na wyzwolonych terenach oraz zabezpieczenie
ważnych obiektów użyteczności publicznej. Każda gmina wiejska miała za zadanie przygotować jeden komisariat straży, a gmina miejska – kilka komisariatów. PKB i Straże powinny współdziałać z funkcjonującymi w ramach Polskiego
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Państwa Podziemnego innymi strukturami parapolicyjnymi: Wojskową Służbą
Ochrony Powstania, Wojskowym Korpusem Służby Bezpieczeństwa i Żandarmerią Armii Krajowej. Do jesieni 1942 trwało tworzenie konspiracyjnych struktur
PKB. Pozostawał on wówczas formacją dosyć nieliczną, kadrową i nieuzbrojoną. Od końca tego roku rozpoczął się znaczny wzrost jego szeregów, co było
wynikiem decyzji KG AK o przejściu do PKB funkcjonariuszy policji granatowej
związanych z konspiracją wojskową oraz żołnierzy Ludowej Straży Bezpieczeństwa. W październiku 1943 PKB liczyła prawdopodobnie ok. 8,4 tys. członków. W lutym 1944 PKB liczył 463 oficerów i ok. 11 tys. funkcjonariuszy. Pełne
ujawnienie się struktur PKB nastąpiło jedynie w momencie wybuchu Powstania
Warszawskiego, kiedy przejęto na wyzwolonych obszarach miasta komisariaty
granatowej policji. Pierwszym Głównym Inspektorem PKB został ppłk Marian
Kozielewski ps. „Bratkowski”, przed wybuchem wojny komendant Policji Państwowej w Warszawie.
13. Gen. Wasilij ________ ( 6 ) (ur. 1889 w Rydze, zm. 7 maja 1951 w Moskwie) –
sowiecki prawnik wojskowy, przewodniczący Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR; w latach 1926-1948 prowadził procesy polityczne
w ZSRR skierowane przeciwko osobom oskarżanym m.in. o zdradę państwa,
szpiegostwo i działania na szkodę Armii Czerwonej (np. w 1937 sprawę marszałka Michaiła Tuchaczewskiego). Przewodniczący sądu w procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, pełniący funkcję przewodniczącego Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR.
15. Leopold ___________ ( 9 ) , ps. „Muszyński”, „Trojanowski” i „Zawadzki” (ur.
1887, zm. 8 września 1949 w Warszawie) – polski działacz podziemia w trakcie
II wojny światowej, pierwszy szef Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj od lutego 1941 do lipca 1944. Żołnierz Armii Krajowej. Jako
szef departamentu kierował aparatem terenowym, polityką, przygotowaniem do
obsady władz, opracowywaniem aktów legislacyjnych do wydania po wyzwoleniu. Został zamordowany w trakcie przesłuchań w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie przez władze Polski Ludowej dnia 8 września 1949 i potajemnie pochowany w nocy przez oprawców wraz z innymi ofiarami na „Łączce”
na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
17. Związek _______ ( 5 )Zbrojnej – konspiracyjna organizacja zbrojna powstała 13
listopada 1939 w wyniku przekształcenia Służby Zwycięstwa Polsce, podlegająca Rządowi RP na uchodźstwie.
19. Proces ___________ ( 9 ) – pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, przeprowadzony w dniach 18-21 czerwca 1945
w Moskwie. Wszyscy przywódcy zostali podstępnie aresztowani przez NKWD
27 i 28 marca 1945 w Pruszkowie, gdzie przybyli na zaproszenie gen. Iwana
Sierowa. Aresztowani następnego dnia, zostali wywiezieni na Okęcie, skąd odlecieli specjalnym samolotem do Moskwy.
20. Podziemne (Tajne) _____________ ( 11 )– powstało z inicjatywy nauczycieli,
rodziców oraz uczniów. Urzędowo szkolnictwem zajmował się Departament
Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj, w latach 1941-1945 kierował nim
Czesław Wycech (ur. 20 lipca 1899 we wsi Wilczogęby w powiecie Węgrów,
zm. 26 maja 1977 w Warszawie) – działacz ruchu ludowego, nauczyciel, histo164
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ryk. Tworzono podziemne szkoły na wszystkich szczeblach. W szkołach podstawowych uczono dzieci przedmiotów wycofanych przez Niemców. Uruchomiono także gimnazja i licea, organizując nauczanie w mieszkaniach prywatnych. W końcowych latach okupacji w szkołach średnich uczyło się ok. 100 tys.
młodzieży. Stworzono także podziemny system szkolnictwa wyższego. W Warszawie działały: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Ziem Zachodnich, Politechnika Warszawska, Wolna Wszechnica Polska, Akademia Medyczna, SGH,
SGGW, Polskie Konserwatorium Muzyczne. W Krakowie tajną działalność prowadziły: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Instytut Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po roku 1941 tajne nauczanie
podjęły uniwersytety we Lwowie (Uniwersytet Lwowski) i w Wilnie (Uniwersytet
Wileński). Ogółem wiedzę na poziomie wyższym zdobywało kilka tysięcy studentów. Znaczącą rolę w organizacji podziemnej oświaty polskiej odegrali m.in.:
J. Groszkowski, E. Lipiński, W. Szafer i ks. M. Rhode. Tajne nauczanie było
bezwzględnie zwalczane przez niemieckie władze okupacyjne – w latach 19391945 na skutek eksterminacji życie utraciło 8,5 tys. nauczycieli polskich.
22. ________ ( 6 ) Kryptonim Rady Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP na
Kraj, polskiej humanitarnej organizacji podziemnej działającej w latach 19421945 jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi.
Pionowo
1. Adolf _________ ( 7 ), ps. „Białoń” (ur. 21 sierpnia 1884 w Kosowie, zm. przypuszczalnie w lipcu 1942) – ziemianin, organizator kółek rolniczych w Wielkopolsce, działacz monarchistyczny i konserwatywny; wojewoda poznański
w latach 1923-1928, współzałożyciel przedwojennego Stronnictwa Zachowawczego, senator IV kadencji w II RP, Główny Delegat Rządu RP na ziemie
wcielone do III Rzeszy w latach 1940-1941. W lipcu 1940 podczas inauguracyjnego posiedzenia Porozumienia Stronnictw Politycznych został wybrany Głównym Delegatem Rządu RP na ziemie wcielone. 3 grudnia otrzymał oficjalną
nominację od premiera gen. Władysława Sikorskiego. Opowiadał się za koncepcją utworzenia autonomicznej konspiracji polskiej na terenach włączonych
do Rzeszy. Współtworzył Okręgową Delegaturę Rządu RP na obszar Pomorza.
26 lipca 1941 został aresztowany przez Niemców z powodu odmowy podpisania manifestu do narodu polskiego w sprawie antysowieckiej akcji u boku Niemiec. Został uwięziony w Forcie VII w Poznaniu i w trakcie okrutnego śledztwa
był torturowany. 18 stycznia 1942 władze Polskiego Państwa Podziemnego
wystąpiły z bezskutecznym apelem do rządu brytyjskiego, aby ten poprosił
państwa neutralne o interwencję w Berlinie na „Białania”. Nocą z 7 na 8 lipca
1942 wywieziono go z poznańskiej Cytadeli i zamordowano prawdopodobnie
pod Stęszewem koło Poznania. 10 października Ministerstwo Spraw Zagranicznych III Rzeszy zatwierdziło skazanie go na śmierć w Berlinie. Jego stanowisko jako delegata na ziemie wcielone przejął Leon Mikołajczyk.
2. Jan Skorobohaty-____________ ( 10 ), ps. „Dziadek”, „Fogel”, „Jur”, „Kaczmarek”, „Jan Kaczmarek”, „Mohort”, „Rafał”, „Selim”, „Skupień”, „Topór”, „Truszkowski”, „Vogel” (ur. 4 lipca 1878 w Łomży, zm. 12 listopada 1955 w Białymstoku) – gen. bryg. Wojska Polskiego, tymczasowy Delegat Rządu na Kraj od 25
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maja do 14 grudnia 1940. Odznaczony Orderem Orła Białego. W 1939 wziął
udział w kampanii wrześniowej. W 1940 został wysłany przez Władysława Sikorskiego z misją do okupowanej Polski. Od 1942 był komendantem rezerw
krajowych Komendy Głównej Armii Krajowej.
3. Stefan ___________ ( 9 ), ps. „Nowak”, „Zieliński”, „Stefan Zieliński” (ur. 2 marca 1901 w Praszce, zm. 23 kwietnia 1989 w Waszyngtonie) – polski polityk ruchu ludowego, prawnik, publicysta, działacz Polskiego Państwa Podziemnego,
Delegat Rządu na Kraj od 27 marca do 28 czerwca 1945, poseł na Sejm Ustawodawczy z listy PSL. Podczas kampanii wrześniowej służył w 57. Pułku Piechoty w stopniu porucznika. Jego oddział znalazł się na terytorium Rzeczypospolitej okupowanym po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 przez Armię
Czerwoną. Dostał się do niewoli sowieckiej. Udało mu się uciec i wkrótce powrócił do okupowanej przez Niemców Warszawy, gdzie podjął działalność konspiracyjną w ramach ZWZ i AK. Od 1940 był członkiem Politycznego Komitetu
Porozumiewawczego, a w kwietniu 1941 objął funkcję szefa Kierownictwa Walki Cywilnej. Na tym stanowisku zajmował się organizowaniem Polskiego Państwa Podziemnego, a także kierował działalnością sądów podziemnych. Od lipca 1943 był szefem Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej. Po
wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 objął stanowisko dyrektora Departamentu Spraw Wewnętrznych w Delegaturze Rządu RP na Kraj. Za
udział w powstaniu został odznaczony przez dowódcę AK Krzyżem Srebrnym
Orderu Virtuti Militari. Po aresztowaniu przez NKWD Jana Stanisława Jankowskiego w marcu 1945 objął funkcję Delegata Rządu RP na Kraj i sprawował ją
do aresztowania przez NKWD w czerwcu 1945. Pełnił też de facto obowiązki
przewodniczącego Rady Jedności Narodowej. W 1947, po ucieczce z Polski
premiera Mikołajczyka, wyjechał z żoną do Szwecji, a następnie do USA, gdzie
zamieszkał. Zaangażował się w działalność publicystyczną. Był aktywnym
uczestnikiem życia polskiej emigracji politycznej. Pełnił funkcje przewodniczącego Polskiej Rady Jedności w Stanach Zjednoczonych, przewodniczącego
polskiej delegacji do Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych
(ACEN), kilkakrotnie był przewodniczącym ACEN, członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Międzynarodowego PEN Clubu na Uchodźstwie. W czasach PRL był jednym z działaczy emigracji, wobec których cenzura
egzekwowała całkowity zakaz wymieniania nazwiska w środkach masowego
przekazu.
5. Stanisław ________ ( 6 ), ps. „Dołęga-Modrzewski” (ur. 9 stycznia 1891
w Warszawie, zm. 25 kwietnia 1959 w Londynie) – polski polityk, prawnik.
W 1921 był członkiem polskiej delegacji pokojowej w Rydze. W latach 19201925 sekretarzem generalnym Komitetu Ekonomicznego Ministrów RP i bliskim
współpracownikiem Władysława Grabskiego. Po agresji III Rzeszy na Polskę
1 września 1939 był w czasie oblężenia Warszawy szefem Biura Prasowego
Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Przedstawiciel
Stronnictwa Pracy w Delegaturze Rządu na Kraj. kierownik Departamentu Prasy i Informacji Biura Delegata Rządu na Kraj, do jego zadań należało wydawanie szeregu pism, biuletynów, ulotek, afiszów, książek; przygotowywanie sprawozdań dla Londynu, prace przyszłościowe (akty prawne). Od 1945 przebywał
na emigracji, gdzie używał nazwiska Dołęga-Modrzewski.
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8. Służba ____________ ( 10 )Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, powstała w oblężonej Warszawie w nocy z 26 na 27 września 1939, mająca toczyć walkę przeciw okupantom.
10. Cyryl __________ ( 8 ), ps. „Górski”, „Wartski”, „Wrzos”, „Celestyn Radwański”
(ur. 3 marca 1875, zm. 19 października 1942) – polski polityk, prezydent Poznania, minister spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego, podczas II wojny światowej Delegat Rządu na Kraj od 3 grudnia 1940 do 5 sierpnia
1942. W trakcie sporów pomiędzy pionem cywilnym i wojskowym państwa podziemnego stał na stanowisku, że władza wojskowa powinna być podporządkowana rozbudowanej administracji cywilnej. Ten pogląd sprawił, że tworzył departamenty Delegatury istniejące obok aparatu cywilnego ZWZ-AK. Na skutek
pogarszającego się zdrowia i złożył dymisję ze stanowiska, przyjętą 5 sierpnia
1942 przez premiera gen. Władysława Sikorskiego. Zmarł w Warszawie 19
października 1942 roku.
12. Jan _______________ ( 13 ), ps. „Juliański”, „Wernic”, „Wrocławski” (ur. 19
września 1892 w Kursku, zm. 19 czerwca 1943 w Warszawie) – polski ekonomista, polityk, działacz ruchu ludowego (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”,
Stronnictwo Ludowe), Delegat Rządu na Kraj od 5 sierpnia 1942 do 19 lutego
1943.
W okresie 1938-1939 zasiadał w Radzie Naczelnej SL. Od 1940 prowadził
działalność konspiracyjną w SL „Roch”. Z ramienia SL „Roch” został w 1941
zastępcą Delegata Rządu na Kraj, a 1942, po ustąpieniu Cyryla Ratajskiego,
Delegatem Rządu na Kraj. 3 grudnia 1942 wydał w „Biuletynie Informacyjnym”
odezwę o powszechnym obowiązku walki cywilnej. W grudniu 1942 zatwierdził
powołanie Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Następnie polecił dokumentowanie
zbrodni niemieckich oraz objęcie opieką więźniów politycznych. W oświadczeniu zamieszczonym na łamach „Biuletynu Informacyjnego” z października 1942
napiętnował kolaborantów i osoby pomagające Niemcom w wyniszczaniu narodu polskiego jako zdrajców, ostrzegając ich przed konsekwencjami ich działalności (z karą śmierci włącznie). 19 lutego 1943 został aresztowany przez
Niemców (wcześniej nie skorzystał z propozycji przydzielenia sobie ochrony
osobistej) i przewieziony do więzienia na Pawiaku. Następnie wywieziony do
więzienia Gestapo w al. Szucha, gdzie po torturach zmarł w dniu 19 czerwca
1943.
14. „__________ ( 8 ) Informacyjny” – tygodnik konspiracyjny wydawany podczas
okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 w Warszawie (w czasie Powstania
Warszawskiego jako dziennik) i w latach 1944-1945 w Krakowie. Określenie
„Polskie Państwo Podziemne” pojawiło się na łamach tego tygodnika 13 stycznia 1944 roku.
16. ____________ ( 10 ) Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940, składający się z departamentów. Na jego czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP
na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Organ ten kierował pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego.
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18. Sądy ___________ ( 9 ) – Cywilne i wojskowe sądy specjalne działające
w okupowanej Polsce w latach 1940-1945 jako sądy państwowe. Podstawę do

powołania sądów stanowiła uchwała Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju z 16
kwietnia 1940, która stanowiła, że wydawanie wyroków śmierci na prześladowców, zdrajców, szpiegów i prowokatorów należy do kompetencji specjalnych
sądów. W wykonaniu uchwały została w maju 1940 przez rząd w Londynie
opracowana ustawa o ich ustroju (kodeks) – określająca skład sądu, procedurę
i tryb wykonywania wyroków. Komplet sądzący składał się z trzech sędziów, z
których co najmniej jeden powinien być sędzią, adwokatem, lub mieć przynajmniej wykształcenie prawnicze. Rozprawy były tajne. O wezwaniu lub doprowadzeniu oskarżonego decydował przewodniczący, jednak pod warunkiem,
że nie groziło to dekonspiracją. Nieobecnego oskarżonego bronił adwokat z
urzędu. Od wyroku sądu nie przysługiwało odwołanie, jednak musiał być on zatwierdzony przez delegata rządu. Sądy orzekały karę śmierci za zdradę, szpiegostwo, prowokacje, denuncjacje lub nieludzkie prześladowanie i krzywdzenie
ludności polskiej. Wyroki były wykonywane przez egzekutywę Kierownictwa
Walki Cywilnej (KWC), przez specjalne grupy wyznaczone przez jednostki Armii
Krajowej jak referat „993/W”, a także inne organizacje współpracujące z KWC.
W ich skład nie mogli wchodzić harcerze i nieletnia młodzież. Pierwsze wyroki
śmierci wykonano 3 lub 4 marca 1943 na Romanie Leonie Święcickim za czynny udział w łapankach i pracę w sądach niemieckich, oraz na Izydorze Ossowskim, szczególnie gorliwym urzędniku niemieckiego urzędu pracy (Arbeitsamtu). O wykonaniu wyroku powiadomiono społeczeństwo przez radio i podziemną prasę, a także rozkolportowano w Warszawie 3 tys. czerwonych plakatów informacyjnych. W 1940 utworzono Sądy Kapturowe ZWZ, przemianowane w
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1941 na Wojskowe Sądy Specjalne, które sądziły na podstawie kodeksu opracowanego w kraju, zawierającego wytyczne proceduralne i określające stosowanie prawa materialnego (sądziły głównie w przypadkach zdrady, szpiegostwa, denuncjacji). W 1942 utworzono Cywilne Sądy Specjalne (sądziły głównie
za zbrodnie przeciw narodowi i państwu polskiemu, kolaborację z okupantem,
bandytyzm). Do sądzenia spraw mniejszej wagi utworzono Komisje Sądzące
Walki Podziemnej (orzekały karę infamii, nagany i upomnienia).
21. Władysław ______ ( 4 ) (ur. 5 czerwca 1899 w Buczaczu, zm. 22 maja 1981 w
Herefold) – polski paleontolog i geolog, profesor, żołnierz AK, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył na
froncie jako ochotnik, potem również jako ochotnik walczył w III powstaniu śląskim i został ranny. Po wybuchu II wojny światowej działał w podziemiu (ps.:
„Szary”, „Dr Falko”, „Marian Czerkawski”) i był przedstawicielem Delegatury
Rządu RP na obszar lwowski. W 1943 został aresztowany przez Niemców i
wysłany do obozu Auschwitz-Birkenau, a następnie do Dachau, gdzie przebywał do końca wojny.
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Wobec całkowitego zawłaszczenia przez okupantów legalnej prasy polskiej i obrócenia jej przeciwko narodowi polskiemu, stało się konieczne uruchomienie wydawnictw konspiracyjnych – w sumie przez Związek Walki Zbrojnej – Armię Krajową było wydawanych około dwustu pięćdziesięciu pism prasy konspiracyjnej. Były one
niemal jedynym źródłem w miarę pełnej i rzetelnej informacji, stanowiąc zarazem
płaszczyznę formowania myśli politycznych i stymulowania postaw społeczeństwa
polskiego. Do jej zadań należało przede wszystkim informowanie polskiego społeczeństwa o przebiegu działań wojennych, sytuacji międzynarodowej, ogłaszanie
postanowień władz konspiracyjnych, kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie ducha oporu oraz demaskowanie fałszów prasy „gadzinowej”. Najważniejszym zadaniem w obszarze propagandy dywersyjnej było prowadzenie
wojny psychologicznej skierowanej przeciwko ludności niemieckiej.
Poziomo
1. ____________ ( 10 ) zarządzenie autorstwa podwydziału „N”, nakazujące ewakuację niemieckiej ludności. Było kolportowane w lutym 1944 roku z podpisem
SS-Obergruppenführera Wilhelma Koppe – Wyższego Dowódcy SS i Policji
w Generalnym Gubernatorstwie (GG), nakazujące ewakuację niemieckiej ludności. Doprowadziło ono do wielkiego chaosu i zamieszania wśród Niemców
w GG.
5. Akcja „ _________ ( 7 ) ” prowadzona przez Podwydział „N”, miała na celu
uprzykrzanie życia Niemcom za pomocą drobnych form sabotażu. Powszechnie stosowano gipsowanie dziurek od klucza, rozlewanie cieczy o okropnej woni lub o właściwościach żrących oraz rozbijanie szyb. Ponadto wysyłano listy
z pogróżkami, nękano głuchymi telefonami oraz publikowano fałszywe ogłoszenia dotyczące poszczególnych osób.
9. „Biuletyn Ziemi _______________ ( 13 ) ” – czasopismo konspiracyjne wydawane przez BIP Obszaru Lwowskiego AK (Oddział VI), zbliżone swym charakterem do warszawskiego „Biuletynu Informacyjnego”. Wydawanie nowego pisma zostało umożliwione poprzez wciągnięcie do pracy konspiracyjnej dwóch
drukarzy: Adama Veita „Bazylego” i Mariana Pieniądza „Borysa”. Ten drugi był
zecerem zatrudnionym w drukarni przy ul. Chorążczyzny i dysponował niezewidencjonowanymi przez Niemców czcionkami. To właśnie „Borys” podjął się
druku pierwszego numeru „Biuletynu”, który w nakładzie 350 egzemplarzy był
gotowy w ostatnim dniu 1941 roku. Redagowanie „Biuletynu” objął Mirosław Żuławski „Radca”. Działalność BiP-u Obszaru została zahamowana nagle, choć
na krótko, przez aresztowanie jego szefa „Wasyla” dnia 25 kwietnia 1942. Prace nad wydawaniem prasy wznowiono ponownie już na początku maja 1942,
kiedy to wydano „Biuletyn” w nakładzie 1,8 tys. egzemplarzy. Funkcję szefa
Oddziału VI powierzono Władysławowi Grzędzielskiemu „Edenowi”, „Błażejowi”.
Po udanej ewakuacji drukarni na Nowym Lwowie zamiast „Biuletynu” BiP zaczął wydawać powielane pismo „Tydzień walki” w nakładzie 1 tys. egzemplarzy.
W późniejszym okresie udało się uruchomić trzy drukarnie. W 1943 rozpoczęto
wydawanie dwóch drukowanych miesięczników: „Kobieta w walce” i „Żołnierz
Kresowy”. Pod zmienionym nieco tytułem wychodził ciągle „Biuletyn Informa170
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cyjny Ziemi …”. Oddział dysponował w tym czasie trzema drukarniami. Na
przełomie lat 1943 i 1944, w wyniku akcji scaleniowej z Narodową Organizacją
Wojskową, do struktur Obszaru włączono Wydział Propagandy Komendy
Lwowskiej NOW, który zachował pełną niezależność. Wydawał on dwa razy w
tygodniu, powielane we Lwowie i Tarnopolu „Słowo Polskie” o łącznym nakładzie 3 tys. egzemplarzy, co przewyższało nakładem „Biuletyn Informacyjny
Ziemi ...”.
12. Dwieście _________ ( 7 )(słownie) – jednorazowy nakład prasy konspiracyjnej
wydawanej przez Związek Walki Zbrojnej – Armię Krajową
13. ________ ( 6 ) Pismo satyryczne wydawane przez WiN w 1946 roku, ukazały
się 3 numery. W piśmie tym został opublikowany wiersz pt. Polscy bandyci.
14. _____ ( 3 ) Kryptonim wydziału Biura Informacji i Propagandy (BIP) Komendy
Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (Oddział VI), uruchomionego
wiosną 1942 z zadaniem podjęcia przygotowań do udziału propagandy w czasie powstania; wydział szkolił zespoły filmowców, fotoreporterów, radiowców,
dziennikarzy, pisarzy, artystów do udziału w akcji powstańczej, gromadzono
sprzęt i materiał (np. megafony i radia), a filmowcy i fotoreporterzy wyjeżdżali
do oddziałów partyzanckich, by dokumentować ich działalność.
17. „____________ ( 10 )Polskie” – dwutygodnik, wydawany przez BIP KG ZWZAK, redagowany przez Witolda Giełżyńskiego i Tadeusza Manteuffla, zawierał
informacje o aktualnej sytuacji politycznej, przeznaczone głównie dla dowódców
i inteligencji skupionej wokół AK, w 1944 osiągnął najwyższy nakład – 10 tys.
egz.
19. „Der rote Terror” – ulotka autorstwa Podwydziału „N”, z karykaturą Józefa
_________ ( 7 ) na okładce, zawierała opis zbrodni niemieckich w Polsce. Egzemplarz ulotki trafił na biurko premiera Wielkiej Brytanii.
21. „Biuletyn ____________ ( 10 )” – pismo konspiracyjne Tajnej Armii Polskiej, a
następnie Konfederacji Narodu i Konfederacji Zbrojnej, ukazujące się w latach
1940-1941. Pierwszy numer ukazał się 15 sierpnia 1940, ostatni 19 listopada
1941. Po scaleniu Konfederacji Zbrojnej z ZWZ pismo zostało przejęte przez
Biuro Informacji i Propagandy i przestało się ukazywać. Jego redakcję włączono do redakcji „Żołnierza Polskiego”. Pismo przeznaczone było początkowo wyłącznie dla żołnierzy Tajnej Armii Polskiej i obowiązywał zakaz kolportowania
go wśród osób spoza organizacji. Zakaz ten został wycofany przez komendanta
TAP Jana Włodarkiewicza w październiku 1940. Do grudnia 1940 roku pismo
było powielane, później ukazywało się drukiem. Drukowało rozkazy, artykuły
programowe, artykuły zawierające wiadomości z kraju i ze świata, informacje
o charakterze wojskowym, przeglądy prasy zagranicznej oraz krajowej prasy
konspiracyjnej.
22. Komisja Terroru ___________ ( 9 ) – akcja Podwydziału „N”, skierowana przeciwko folksdojczom i reichsdeutschom, mająca na celu zastraszenie ludności
niemieckiej. Wykorzystywała bogatą kartotekę zawierającą około 30 tys. nazwisk. W kartotece oprócz podstawowych danych, były także informacje na temat życia zawodowego, ewentualnych nadużyć, zatargów, a nawet upodobań
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seksualnych. Jedną z form działania Komisji była „akcja sądowa” polegająca na
wysyłaniu fikcyjnych zawiadomień o wszczęciu śledztw za działalność antypolską. Zważywszy, że w tym samym czasie wykonywano egzekucje na mocy
rzeczywistych wyroków Wojskowych lub Cywilnych Sądów Specjalnych, musiało to wywoływać dużą nerwowość i popłoch wśród adresatów.
23. W
ramach
akcji
„N”
________________ ( 14 )były
wydawane gazety i czasopisma w
języku niemieckim „Der Soldat” (pol.
Żołnierz), wydawany na przemian z
miesięcznikiem „Der Frontkämpfer”
(pol. Bojownik Frontowy) – obie
gazety sugerowały istnienie szerokiej
antyniemieckiej opozycji wewnątrz
armii
niemieckiej,
konspiracyjna
organizacja
miała
rzekomo
obejmować
kręgi
generalicji
i
wyższych
oficerów
armii.
„Der
Hammer” (pol. Młot), oraz „Der
Durchbruch“ (pol. Przełom) – miesięczniki przeznaczone dla Niemców
o poglądach socjaldemokratycznych i
lewicowych. „Der Klabautermann”
(pol.
duch
okrętowy,
postać
pojawiająca się na tonącym okręcie,
oznaczająca dla żeglarzy bliską
katastrofę) – pismo satyryczne. „Die
Ostwache” (pol. Straż na Wschodzie)
– przeznaczone dla niemieckiej administracji okupacyjnej na wschodzie. „Die
Zukunft” (pol. Przyszłość) – gazeta dla polskich folksdojczów z tytułem dwujęzycznym. „Kennst Du die Wahrheit ?” (pol. Czy znasz prawdę ?) – gazeta przeznaczona dla Niemców z Rzeszy, a także dla folksdojczów w okupowanej Polsce.Oprócz tego podrabiano prasę gadzinową, m.in. dwukrotnie „Goniec Krakowski” , a 21 marca 1943 wydano 10 tys. egzemplarzy „Nowego Kuriera Warszawskiego”. Ukazywały się także defetystyczne, destrukcyjne broszury i ulotki.
Ich autorstwo miało wskazywać na niemieckie organizacje konspiracji antyniemieckiej, wyrażać pewność o bliskim upadku III Rzeszy.
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24. „Biuletyn ______________ ( 12 ) .” –
ukazujący się podczas okupacji jako
tygodnik, przekształcony w czasie
Powstania Warszawskiego w dziennik
o nakładzie od 25 do 50 tys.
egzemplarzy. Był to centralny organ
prasowy BIP-u (Oddział VI) Komendy
Głównej ZWZ-AK. Jego twórcą i
długoletnim redaktorem naczelnym
był Aleksander Kamiński, komendant
główny Organizacji Małego Sabotażu
„Wawer”,
a
zarazem
autor
najgłośniejszej książki okupowanej
Warszawy Kamienie na szaniec.
Biuletyn był przede wszystkim
skierowany do żołnierzy polskiego
podziemia, ale ze względu na jego
charakter
propagandowoinformacyjny
zalecano
także
wykorzystywanie zawartych w nim
artykułów w pismach ukazujących się
na prowincji.
Pionowo
2. Akcja „_________ ( 7 )” – metoda nękania ludności niemieckiej prowadzona
przez Podwydział „N”. W ramach tej operacji wczesną jesienią i latem 1943 roku słowo to, mające symbolizować zbliżającą się datę klęski III Rzeszy, było
malowane na murach, drzwiach niemieckich domów, wysyłane pocztą, a nawet
przekazywane przez telefon.
3. _______ ( 5 ) Wojskowe Zakłady Wydawnicze (TWZW) – aparat wydawniczopoligraficzny Polskiego Państwa Podziemnego działający w latach 1940-1944
w Warszawie i innych miastach Generalnego Gubernatorstwa jako wydział Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Pierwsza tajna
drukarnia została uruchomiona w Warszawie jesienią 1940 roku. Na początku
1944 roku liczące już dwanaście zakładów TWZW stały się największym koncernem poligraficznym podziemnej Europy. W szczytowym okresie rozwoju –
na przełomie 1943 i 1944 – TWZW drukowały miesięcznie przeciętnie 248 500
egzemplarzy czasopism, 6,5 tys. broszur i 120 tys. egzemplarzy ulotek, zużywając w tym celu około 5 ton nabywanego na czarnym rynku papieru. Ich personel liczył 50 etatowych pracowników. Ogółem w ciągu całej swej działalności
drukarnie TWZW wyprodukowały przynajmniej kilkanaście milionów egzemplarzy konspiracyjnych pism, ponad milion broszur, instrukcji i innych druków zwartych, około miliona ulotek i około miliona druków akcji „N”; rozchodziły się one
po całym kraju (a w przypadku druków „N” również poza jego granicami). W
ciągu całego okresu działalności (1940-1945) produkcja TWZW przekroczyła
kilka milionów egzemplarzy różnych druków. Twórcą i zarządzającym strukturą
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Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych do końca Powstania Warszawskiego był Jerzy Rutkowski ps. „Michał” i „Kmita”. TWZW były m.in. wydawcą
pierwszego wydania książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec i
pierwszego wydania krajowego książki Arkadego Fiedlera Dywizjon 303. Po
upadku Powstania Warszawskiego nie odtworzono TWZW, a druk prasy odbywał się w terenowych drukarniach, w tym w Krakowskich Wojskowych Zakładach Wydawniczych.
4. „ ________________ ( 14 )Polska” –
miesięcznik, oficjalny organ prasowy
Delegatury Rządu na Kraj, wydawany
od 15 marca 1941 do lipca 1945, do
chwili rozwiązania Rady Jedności
Narodowej i Delegatury. Nakład pisma
wynosił od 3,5 do 16 tys. egzemplarzy.
Miesięcznik był określany jako „pismo
instrukcyjne i źródło informacji” dla
organizacji i innych redakcji pism
Polskiego
Państwa
Podziemnego.
Pierwszy numer, wydany z datą 15
marca 1941, liczył dwanaście stron
i przedstawiał następujące artykuły:
„Niepodległa Rzeczpospolita Polska
istnieje
i
walczy”,
„Wiara
w
zwycięstwo”, „Treuga Dei w Polsce”,
„Cynizm, prowokacja i zbrodnia” oraz
stałe rubryki – „Sprawy polskie na
obczyźnie”, „Kronika zagraniczna” i „Na
ziemiach
Rzeczypospolitej”.
Redaktorem głównym był Stanisław
Kauzik, następnie Franciszek Głowiński (ps. „Tadeusz Bronicz”, „Czołowski”)
aresztowany 2 lutego 1944 , a po nim Teofil Syga (ps. „Cedro”, „Grudzień”). Po
upadku Powstania Warszawskiego pismo wydawane było w Krakowie.
6. Tadeusz ______________ ( 12 ) , ps. „Kania”, „Kowalik”, „Zawadzki” (ur. 2
stycznia 1907 w Warszawie, zm. 30 marca 1997 w Londynie). We wrześniu
1939 brał udział w obronie Warszawy, po ucieczce z niemieckiej niewoli był organizatorem i przewodniczącym konspiracyjnego Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR). Od 1940 pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Kierował akcją „N”, a od 1943 był kierownikiem Podwydziału
„Antyk”, zajmującego się propagandą antysowiecką („Wolność Robotnicza” i
„Głos
Ludu”)
i „Rój”, przygotowującego propagandę powstańczą. Brał udział w Powstaniu
Warszawskim, pełniąc funkcję szefa Wydziału Propagandy AK. Po upadku powstania znalazł się w niewoli niemieckiej, po uwolnieniu został redaktorem konspiracyjnego pisma antykomunistycznego „Głos Wolności”. W listopadzie 1945
opuścił kraj. Na emigracji prowadził działalność polityczną i publicystyczną. W
latach 1954-1975 był redaktorem, następnie zastępcą dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Należał do Rady Powierników Polskiej Fundacji Kul174
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turalnej w Londynie, przez wiele lat współpracował z „Dziennikiem Polskim i
Dziennikiem Żołnierza”. Był autorem wielu prac historycznych. Za działalność
konspiracyjną odznaczony Orderem Virtuti Militari. W 1996 został odznaczony
Medalem Polonia Mater Nostra Est. W uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości RP odznaczony został Orderem Orła Białego.
7. ____________ ( 10 ) „N” – część BIP zajmująca się propagandą dywersyjną.
W grudniu 1940 roku w ramach BIP-u utworzono referat propagandy dywersyjnej w języku niemieckim o kryptonimie „N”, której kierownictwo objął ppor. rez.
Tadeusz Żenczykowski ps. „Kowalik”, „Kania”. W październiku 1941 roku referat został rozwinięty w samodzielny podwydział „N”. Najważniejszym zadaniem
w obszarze propagandy dywersyjnej było prowadzenie wojny psychologicznej
skierowanej przeciwko ludności niemieckiej w okupowanej Polsce oraz III Rzeszy. Dążono do obniżenia ducha walki narodu niemieckiego, podsycano antagonizmy istniejące między wojskiem a działaczami partyjnymi oraz między generalicją a najwyższymi władzami cywilnymi III Rzeszy. Starano się uzmysłowić
jakie zagrożenie niesie nazizm i wywołana przez Hitlera wojna. Głównymi narzędziami stosowanymi w tej walce były ulotki, ogłoszenia i czasopisma, które
w myśl zasad czarnej propagandy miały uchodzić za publikacje niemieckich organizacji antyniemieckich. W 1942 w ramach akcji „N” brało udział 700-950
osób (redaktorów, tłumaczy, drukarzy, kurierów i kolporterów), w tym harcerze
Szarych Szeregów. Miesięcznie rozprowadzano 20-30 tys. różnych druków
(gazet, periodyków, ulotek, itp.). Łącznie, w latach 1942-1944, wydano ponad
1 milion egzemplarzy różnych wydawnictw i materiałów propagandowych. „N”
skupiał wybitnych fachowców z różnych dziedzin, m.in. znawców języka niemieckiego (włącznie z gwarami), literatury, historii, geografii oraz życia codziennego. W celu kolportowania prasy i ulotek na terytorium Rzeszy utworzone zostały bazy w Berlinie, Bremie, Brunszwiku, Hamburgu, Hanowerze oraz
Kassel. Poza tym materiał docierał do niemal każdego większego miasta w
Niemczech. Jednym z kurierów przewożących publikacje był Zdzisław Jeziorański ps. „Jan Nowak”. W kolportażu prasy na terytorium okupowanej Polski,
stosowano przeróżne metody m.in. podkładanie druków w koszarach, w pociągach, w szpitalach Wehrmachtu, w miejskich toaletach. Zdarzało się, że żołnierze niemieccy znajdowali je nawet we własnych plecakach. Wielką rolę odegrali
tutaj harcerze z Szarych Szeregów oraz polscy kolejarze.
8. „________ ( 6 )wolności” – zeszyty literackie konspiracyjnie drukowane podczas okupacji niemieckiej w 1942 w Warszawie nakładem Biura Informacji
i Propagandy Armii Krajowej. Były wydawane od początków 1942 do wiosny
1944, każdorazowo w liczbie ok. 3 tys. egz. Pojawiło się najprawdopodobniej
pięć zeszytów. W piśmie drukowano najnowsze wiersze z kraju i zagranicy
(część autorów była anonimowa). W piśmie zamieszano utwory m.in. Kazimierza Wierzyńskiego, Antoniego Słonimskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Jana Brzechwy, Jerzego Jurandota, Ryszarda Kiersnowskiego.
10. „_______ ( 5 ).” – konspiracyjne pismo społeczno-kulturalne wydawane
w Krakowie od czerwca 1943 do kwietnia 1944 przez młodzież związaną z Szarymi Szeregami. Pismo ukazywało się jako miesięcznik, dwutygodnik i tygodnik.
Redaktorzy: T. Staich, E. Kolanko (dział literacki), S. Szczerba. Współpracow175
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nicy: J. Benedyktowicz, Z. Wójcik, A. Kania, J. Szewczyk. W grudniu 1943 ukazał się dodatek „Antologia poezji polskiej 1939-1943. Krwawe i zielone”. Nakład
pisma sięgał 160-300 egzemplarzy. Aresztowanie w dniu 8 maja 1944 roku
przy ul. Grzegórzeckiej 14, A. Kani, St. Szczerby, J. Szewczyka, J. Wirtha
„Moxa”, E. Heila zakończyło akcję wydawniczą. Wszystkich rozstrzelano 27
maja 1944 roku przy ulicy Botanicznej w Krakowie
11. ____________ ( 10 )oraz „Żołnierz Polski” – pisma wydawane przez Wydział
Redakcji Fachowych Pism Wojskowych BIP-u, przeznaczone dla młodszych
oficerów armii podziemnej jako wydawnictwa szkoleniowe, w których omawiano
zagadnienia o tematyce historyczno-wojskowej oraz komentowano bieżącą sytuację operacyjno-taktyczną na frontach.
13. „ ________ ( 6 )i Naród” – miesięcznik literacki wydawany konspiracyjnie
w Warszawie w latach 1942-1944, związany z Konfederacją Narodu. Był jedynym wychodzącym regularnie w czasie okupacji niemieckiej pismem literackim.
Pierwszy numer ukazał się 2 kwietnia 1942 jako miesięcznik. Łącznie ukazało
się 16 numerów (ostatni w lipcu 1944). Pierwszym redaktorem naczelnym był
Bronisław Onufry Kopczyński ps. „Stefan Barwiński” – do aresztowania w nocy
z 8 na 9 stycznia 1943, zmarł na Majdanku 5 kwietnia 1943, czwartym
i ostatnim Tadeusz Gajcy ps. „Karol Topornicki”, „Roman Oścień”. Pismo
wzbudzało (i wzbudza do dziś) wiele kontrowersji, mających związek przede
wszystkim z używaną na jego łamach imperialną i nacjonalistyczną frazeologią
oraz z protektoratem wywodzącej się z ONR-Falanga i Konfederacji Narodu.
Niemniej uważane jest za jedno z bardziej istotnych i inspirujących zjawisk w
podziemnym życiu literackim.
15. „ ______ ( 4 )Polski” – organ prasowy Okręgu Nowogródek Armii Krajowej wydawany w latach 1942-1944. Pierwszy numer ukazał się 11 listopada 1942,
powielony na szapirografie. Od listopada 1942 do listopada 1943 pismo ukazywało się jako tygodnik, w nakładzie 200-300 egz., odbijane na powielaczu. Od
grudnia wydawane było drukiem (okręg otrzymał od Komendy Głównej drukarnię). Jego nakład wzrósł do 5 tys. (w kwietniu), a nawet 7 tys. egz. (w czerwcu
1944). W czerwcu 1944 pismo zostało zawieszone przez Aleksandra Krzyżanowskiego, Komendanta Okręgu Wilno, któremu podporządkowano Okręg Nowogródek, po publikacji artykułu krytykującego Winstona Churchilla za jego
stanowisko w sprawie wschodnich terenów Rzeczypospolitej (autorem był Stanisław Wawrzyńczyk). Wydawanie pisma wznowiono po zajęciu Nowogródczyzny przez Armię Czerwoną, ukazywało się wówczas odbijane na powielaczu.
16. Czesław ___________________ ( 17 ), ps. „Karol” (ur. 4 marca 1909, zm. 4
września 1944) – w 1931 roku ukończył studia z tytułem inżyniera architekta,
brał udział m.in. w bitwie nad Bzurą. Wczesną wiosną 1940 został wprowadzony przez Kazimierza Banacha „Jakuba” do podziemnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Projektował przeróbki architektoniczne lokali przeznaczonych na
tajną działalność wydawniczą ludowców, na mocy stosownych porozumień z
drukarni tych korzystał Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). W tym czasie „Karol” został żołnierzem ZWZ na etacie oficerskim w Tajnych Wojskowych Zakładów
Wydawniczych (TWZW) i zajął się projektowaniem tajnych drukarni ZWZ. Od 1
stycznia 1942, po wcześniejszym przeszkoleniu poligraficznym, został kierownikiem działającej już „Jedynki” mieszczącej się przy ul. Morszyńskiej 35
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i pełnił tę funkcję nieprzerwanie do jej zwinięcia 5 marca 1944. Do jego obowiązków należał nie tylko codzienny bardzo surowy nadzór nad pracą drukarni,
ale także dbanie o bezpieczeństwo personelu i zakładu oraz administracja
i konserwacja obiektu. W kwietniu 1944 został kierownikiem drukarni „W-2”
mieszczącej się przy ul. Solec 30A. Od czerwca 1944, podobnie jak pozostali
na wolności żołnierze TWZW, znalazł się w „W-3” przy ul. Dobrej 34, w tym
okresie włączony został do działań mających przygotować TWZW do akcji „Burza”. W lipcu został skierowany do organizacji Oddziału Osłonowego, którego
zadaniem po wybuchu powstania miało być opanowanie drukarni znajdujących
się w rękach niemieckich oraz innych obiektów niezbędnych do funkcjonowania
Wojskowych Zakładów Wydawniczych – WZW (z chwilą ogłoszenia powstania
pod taką nazwą miały działać dotychczasowe TWZW). W dniu 2 sierpnia 1944
por. „Karol” został mianowany dowódcą Oddziału Osłonowego WZW, liczącego
łącznie ok. 160-180 żołnierzy (bez służb pomocniczych). Od 4 sierpnia stał się
on oddziałem dyspozycyjnym – odwodowym komendanta Okręgu Warszawskiego AK płk. „Montera” (Antoni Chruściel), alarmowo wysyłanym na najbardziej zagrożone odcinki bojowe w Śródmieściu Północnym. Pod dowództwem
por. „Karola” oddział brał udział w zdobyciu 2 sierpnia gmachu Poczty Głównej
na pl. Napoleona nr 8, 6 sierpnia uczestniczył w kontrnatarciu w rejonie ul.
Grzybowska – Hale Mirowskie, w dniach 11-12 sierpnia walczył przeciwko niemieckim posiłkom dla załogi „Pasty” w rejonie ul. Zielnej, a w dniach 13-14
sierpnia brał udział w nieudanej akcji przebicia połączenia pomiędzy Śródmieściem a Starym Miastem (jako jedna z grup szturmowych), oraz w walkach
o kościół św. Krzyża i Komendę Policji (23 sierpnia 1944) przy Krakowskim
Przedmieściu. Por. „Karol” uważał za swój obowiązek brać osobiście udział we
wszystkich ważniejszych działaniach bojowych Oddziału Osłonowego, dowodząc bezpośrednio jego 1. plutonem. Jednocześnie jego oddział zapewniał
bezpieczeństwo pracującym w Śródmieściu drukarniom, zwanym od chwili wybuchu powstania „placówkami”. Poległ od wybuchu bomby lotniczej podczas
gaszenia pożaru połączonych ze sobą „Placówki nr 1” i „Placówki nr 2” przy ul.
Szpitalnej 12 i ul. Wareckiej 15.
18. „Der grösste Lügner der Welt” – ulotka autorstwa Podwydziału „N”, ozdobiona
podobizną Winstona ____________ ( 10 ), składała się z cytatów z "Mein
Kampf" i publicznych wystąpień Hitlera, dobranych w sposób wykazujący ich
głupotę, niezgodność oraz oszukańczy charakter. Egzemplarz ulotki trafił na
biurko premiera Wielkiej Brytanii.
20. Jerzy ___________ ( 9 ) ps. „Michał”, „Kmita” (ur. 23 kwietnia 1914 w Kijowie,
zm. 18 grudnia 1989 w Warszawie) – polski prawnik, inicjator i zarządzający
Tajnymi Wojskowymi Zakładami Wydawniczymi Polskiego Państwa Podziemnego, oficer Armii Krajowej. W czasie kampanii wrześniowej walczył w szeregach 45. Pułku Piechoty na Lubelszczyźnie. Na przełomie lutego i marca 1940
za pośrednictwem mjr. Tadeusza Kruk-Strzeleckiego – pierwszego szefa BIP
ZWZ – przedłożył płk. Stefanowi Roweckiemu, ówczesnemu komendantowi
ZWZ na terenach okupowanych przez Niemcy, projekt oparcia działalności wydawniczej na sukcesywnie rozbudowywanym, całkowicie zakonspirowanym i
dobrze wyposażonym aparacie poligraficznym. W konsekwencji w marcu 1940
objął funkcję szefa Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych (TWZW).
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Zakłady te zostały największym konspiracyjnym koncernem poligraficznym
okupowanej Europy prowadzonym na zasadzie przedsiębiorstwa. Komenda
Główna ZWZ (później AK) zrezygnowała odtąd ze zlecania druku pism konspiracyjnych małym, legalnie działającym drukarniom. 19 kwietnia 1944 aresztowany, przewieziony do Gestapo, więziony na Pawiaku i w al. Szucha. Początkowo torturowany, później dzięki wykorzystaniu chęci Gestapo do rozmów
z podziemiem Jerzy Rutkowski doprowadził na początku czerwca 1944 do pozorowanej ucieczki, która stała się ucieczką faktyczną. Po uwolnieniu powrócił
do pracy podziemnej. Po wybuchu Powstania Warszawskiego objął kierownictwo nad całą poligrafią powstania jako szef Wojskowych Zakładów Wydawniczych. 5 sierpnia 1944 otrzymał od Delegatury Rządu na Kraj nominację na
komisarza dla spraw drukarskich na m.st. Warszawę. Kierował kilkunastoma
powstańczymi drukarniami. W jego kompetencjach leżał również przydział drukarń poszczególnym organizacjom politycznym, podjął on decyzję o udostępnieniu akowskich drukarń PPR na prośbę jej delegatów. Podlegał mu także dobrze uzbrojony oddział osłonowy drukarń, który w czasie powstania zdobył kilka
warszawskich zakładów poligraficznych, a także przyczynił się walnie do zdobycia Poczty Głównej, za co otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. Po
upadku Powstania Warszawskiego przebywał kolejno w stalagach i oflagach:
Lamsdorf, Gross-Born i Sandbostel. Po krótkim pobycie w Paryżu i Brukseli, w
sierpniu 1945 powrócił do kraju.
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Rzeczpospolitą Partyzancką przyjęto nazywać teren wyzwolony spod władzy Niemców i następnie utrzymywany przez siły partyzanckie. Na tych terenach działała
znowu polska władza terenowa. Należy podkreślić, że druga połowa 1943 roku,
a zwłaszcza wiosna 1944, były okresem jawnych już poczynań sił zbrojnych polskiego podziemia na Wileńszczyźnie – oddziały AK opanowywały niektóre rejony
Wileńszczyzny, likwidując w kolejnych miasteczkach posterunki niemieckie i paramilitarne oddziały litewskie kolaborujące z Niemcami. W niniejszym rozdziale zamieszczono także hasła z innych okresów – czasu tuż po I wojnie światowej, lat
1939-1941 oraz okresu po zakończeniu II wojny światowej.
Poziomo
1. Rzeczpospolita _____________ ( 11 ) – teren pozostający pod bezpośrednią
ochroną i opieką radecznickich oddziałów partyzanckich, które zjawiły się pewnej niedzieli konno na mszy we wsi Mokrelipie. Na terenie gminy zaznaczyli
swoją obecność dowódcy AK tej miary co Tadeusz Kuncewicz „Podkowa” oraz
Hieronim Dekutowski „Zapora”. W maju 1944 lokalna PPR utworzyła Gminną
Radę Narodową z siedzibą w Zaporzu – Informacje szczegółowe
3. Praktycznie wolny teren znajdował się we wnętrzu potężnej, dzikiej i zabagnionej Puszczy _____________ ( 11 ), leżącej w północno-wschodniej części województwa nowogródzkiego. Zlokalizowanych na nim było kilka małych wiosek.
Teren obył niedostępny dla NKWD i akcja partyzancka trwała tutaj właściwie
bez przerwy. „Ekspedycja karna”, która wdarła się tu późnym latem 1940 wróciła z niczym.
5. Paweł ____________ ( 10 ) ps. „Kryjak”, „Leśnik”, „Łysy”, „Tata”, „Wąs” (ur. 17
czerwca 1900 w Dłutowie, zm. 21 albo 27 sierpnia 1991 w Szczytnie) – oficer
ZWZ i AK, komendant Obwodu Mława Działdowo AK. Jesienią 1945 objął dowództwo nad poakowskimi oddziałami o charakterze samoobronnym oraz pozostałościami sieci konspiracyjnej AK na terenie trzech województw – warszawskiego, pomorskiego i olsztyńskiego. Stworzył jeden z największych oddziałów podziemia niepodległościowego w Polsce: batalion ROAK „Znicz”. Niezwykłym efektem działalności batalionu było utworzenie „Rzeczypospolitej partyzanckiej”. Zajmowano posterunki MO, zabierając przede wszystkim broń automatyczną i amunicję, pozostawiając ręczne karabiny, wszędzie przyjmując
solenne obietnice funkcjonariuszy, iż ci będą zajmowali się jedynie tropieniem
kryminalistów. Napływowi urzędnicy proszeni byli o opuszczenie kontrolowanego terenu, urzędy o zaprzestanie pobierania kontyngentów i podatków, nieliczne komórki PPR zostały rozwiązane. Niszczono całą dokumentację, palono wykazy podejrzanych, niemal całkowicie zablokowano procesy denuncjacji niewinnych ludzi. Zbyt gorliwie starający się umacniać władzę ludową członkowie
PPR otrzymywali karę chłosty. Działalność posterunków MO miała ograniczyć
się do operacji przeciwko kryminalistom przy zachowaniu całkowitej neutralności wobec oddziału. Innym przykładem stylu, w jakim odbyło się wiele akcji, było
trzykrotne zajęcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lidz179
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barku Welskim. Wzięci do niewoli milicjanci oraz szeregowi ubecy zawsze byli
puszczani wolno – Informacje szczegółowe
6. Rzeczpospolita ____________ ( 10 ) – obszar podwarszawskiej Puszczy Kampinoskiej, która stała się bazą do ataków oddziałów AK na Niemców dławiących
powstanie oraz republiką partyzancką, skrawkiem niepodległej Polski. Na pięć
dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego w Puszczy Kampinoskiej pojawił się Nowogródzki oddział AK w liczbie ok. tysiąca dobrze wyposażonych
żołnierzy, dowodzony przez por. Adolfa Pilcha ps. „Góra” i „Dolina”. Do Puszczy
Kampinoskiej czwartego dnia powstania dotarł oddział por. Mariana Olszewskiego „Marysia”, a następnie kolejni żołnierze, w tym 30 Węgrów, których jednostka stacjonowała nieopodal i którzy postanowili walczyć po stronie polskiej.
Doszły oddziały m.in. z Pruszkowa, Sochaczewa, Legionowa. Do kampinoskich
lasów przedostały się również rozbite oddziały z powstania. 18 sierpnia dotarła
Kompania Lotnicza AK por. Tadeusza Gaworskiego ps. „Lawa”. Rzeczpospolita
… była dobrze zorganizowana – działały masarnie, piekarnie, szpitale, kolportowano prasę, szyto mundury, odbywały się posiedzenia sądów, rolnikom wypłacano odszkodowania za zarekwirowane plony. W Wierszach nawet przez
pewien czas funkcjonowało kino. Przyjmowano alianckie zrzuty. Dokonywano
ekspedycji karnych na pozajmowane przez Niemców majątki i zakłady. Kres
Rzeczypospolitej nadszedł wraz z końcem powstania. Coraz częściej nad lasami krążyły samoloty rozpoznawcze. Brakowało jedzenia, kończyły się medykamenty. Padł rozkaz wymarszu – pod osłoną nocy 2 tys. żołnierzy pod dowództwem mjr. Alfonsa Kotwowskiego ps. „Okoń” opuściło Puszczę Kampinoską. Rankiem 29 września oddziały partyzanckie osiągnęły tory kolejowe pod
Jaktorowem. Niestety, od strony Grodziska Mazowieckiego nadjechał pociąg
pancerny, zamykając grupę w okrążeniu. W wyniku całodniowej krwawej bitwy
z oddziałami niemieckiej grupy „Bernard” (ok. 2 tys. żołnierzy) wspartej lotnictwem, artylerią i czołgami, partyzanci ponieśli klęskę. Zadali jednak wrogowi
znaczne straty. W bitwie Niemcy stracili kilkanaście pojazdów pancernych, jeden samolot (co jest ewenementem jeśli chodzi o walki partyzanckie) i ok. 200
żołnierzy. Straty powstańców to 150 zabitych (w tym mjr A. Kotowski), 120 rannych i 150 w niewoli. Część z rannych i wziętych do niewoli Niemcy zamordowali. Z pomocą walczącym przyszedł niezwykły sojusznik – stacjonujące w okolicy wojsko węgierskie, które pozorowało branie partyzantów do niewoli i uwalniało ich w bezpiecznych miejscach. Ostatecznie tylko osiemdziesięciu partyzantów dotarło w rejon Gór Świętokrzyskich, gdzie walczyli pod dowództwem
„Doliny” do chwili wkroczenia Armii Czerwonej – 17 stycznia 1945. (10)
8. Republika ____________ ( 10 ) – opuszczona przez Niemców Brenna w okresie od 21 stycznia do 13 lutego 1945 miała status „republiki partyzanckiej”. W
styczniu 1945 front przybliżył się do Brennej i patrole partyzanckie codziennie
staczały potyczki ogniowe z oddziałami niemieckimi. W końcu stycznia doszło w
centrum Brennej do przypadkowej walki silnego patrolu partyzanckiego z patrolem niemieckim, który, zaskoczony, poniósł wielkie straty. W wyniku walki
Niemcy opuścili Brenną, którą zajęli partyzanci z OP „Wędrowcy”. Do oddziału
zgłosiło się wielu ochotników z Brennej i z okolicy, zdobycznej broni było dużo,
oddział rozrósł się do pokaźnej liczby 200 dobrze uzbrojonych partyzantów. Zakwaterowany został w miejscowej szkole i w domu, gdzie uprzednio ulokowany
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był posterunek żandarmerii. Od 29 stycznia 1945 na kwaterach partyzanckich
powiewały flagi polskie i radzieckie. Niemcy wycofali się do Górek Wielkich. Patrole partyzanckie bez przerwy rozpoznawały okolicę. Udało się kilkakrotnie
zorganizować zasadzki na niemieckie patrole, schwytano w ten sposób 12osobowy patrol z SS-Galizien koło kościoła w pobliżu osady Gruszczyka i dwa
liczne patrole Wehrmachtu. W początkach lutego przyjechał wprost w ręce partyzantów z Lipowca do Brennej samochód osobowy z dwoma oficerami, feldfeblem i 2 żołnierzami. Oficerowie stawiali opór i zginęli w walce. Po paru godzinach wjechał do Brennej samochód ciężarowy z 38 żołnierzami niemieckimi.
Przywitani ogniem z zasadzki złożyli broń. Część poległa, rannych odesłano
wozami do Górek, gdzie stacjonował niemiecki garnizon. Po 10 lutego patrole
partyzanckie zameldowały, że zbliża się niemiecka kolumna marszem ubezpieczonym, wzmocniona samochodami pancernymi. Oddziały „Wędrowców” wycofały się z Brennej na Biały Krzyż. W ten sposób zakończyła swoją działalność
po dwóch tygodniach istnienia republika partyzancka w Brennej – Informacje
szczegółowe
10. Enklawa wolności na południe od Puszczy _______________ ( 13 ) Był to duży
obszar wokół bagien: Jaćwieskiego, Kuwasy i Czerwonego, położony w północnym odcinku rzeki Biebrzy, mający ok. 40 km długości i ok. 30 km szerokości, poprzecinany był korytami rzek: Ełku, Jegrzni i Netty oraz kanałami: Wiźnawiejskim i Ełckim. Trudno dostępny jesienią i wiosną, częściowo pokryty lasem i zakrzaczony, znakomicie nadawał się do obrony. Wewnątrz tego kompleksu leżało kilka wsi i kilkanaście gospodarstw, czasem skupionych po kilka
na tzw. wysokich grądach, a otaczały go położone także wśród łąk i osłonięte
od południa Biebrzą wsie: Jaziewo i Polkowo, a na północ od bagien: Kuligi,
Orzechówka oraz Tajno Podjeziome. Bagna te stały się naturalnym schronieniem – już jesienią 1939 – dla rozbitków kampanii wrześniowej, dla ludzi zagrożonych sowieckim terrorem, a od 1940 bazą grup partyzanckich Polskiej Armii
Wyzwolenia (PAW). Aż do wielkiej operacji przeciwpartyzanckiej, zorganizowanej w początkach lipca 1940, był to teren wolny od okupanta, a i później, gdy
ukrywający się tutaj wrócili na bagna, znalazł się w ich władaniu. Sytuacja
zmieniła się późną jesienią 1940 roku, kiedy to kolejna akcja oddziałów pogranicznych NKWD i wojska zmusiła grupę Antoniego Połubińskiego „Pioruna” do
przejścia na Suwalszczyznę okupowaną przez Niemców. Partyzantka PAW, a
następnie ZWZ, przetrwała w Puszczy Augustowskiej do wiosny 1941, a „Piorun” został ujęty przez NKWD dopiero podczas potyczki 15 marca 1941.
12. Rzeczpospolita __________ ( 8 ) – określenie obszaru wokół Iwonicza-Zdroju,
wyzwolonego przez żołnierzy Armii Krajowej podczas akcji „Burza” 26 lipca
1944 roku i utrzymanego w rękach polskich do września 1944, do chwili wkroczenia Armii Czerwonej. Na budynku Bazaru została zawieszona flaga narodowa. Na drogach dojazdowych do Krosna, Klimkówki i Lubatowej ustawione zostały posterunki. Powołano Radę Cywilną jako organ administracyjny samorządu na czele z przewodniczącym – mjr. dr. Józefem Aleksiewiczem. Rada spotykała się w Bazarze. Do zadań samorządu należało zapewnienie porządku
i bezpieczeństwa, aprowizacji, opieki lekarskiej. Powołano lokalną też żandarmerię, uruchomiono jadłodajnię. W sanatorium „Sanato” utworzono partyzancki
szpital – Informacje szczegółowe
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13. Enklawa niepodległości ograniczająca się najpierw do wsi Stefanów, w której
Oddział Wydzielony Wojsk Polskich mjr. Henryka _______________ ( 13 ) ps.
„Hubal” kwaterował przez dwa tygodnie na początku 1940 roku, a później do
Gałek Krzczonowskich w Lasach Przysuskich, gdzie przebywał on przez całe
sześć tygodni, aż do połowy marca. A nie był to byle jaki oddzialik: w okresie
szczytowym była to kompania piechoty, szwadron kawalerii i „bronie towarzyszące”, w sumie ok. 300 ludzi. Gałki były siedzibą Oddziału Wydzielonego WP;
większe zagony zapuszczały się jednak dość daleko, a okoliczne, zasypane
śniegiem wioski uważały oddział za część Wojska Polskiego, a samego „Hubala” za reprezentanta polskich władz państwowych. Zwracano się do niego o
rozsądzanie sporów, o karanie grasujących w okolicy band rabunkowych (karał
śmiercią!), z nim łączono przygotowania do nadchodzącej wiosny, a wraz z nią
walki wyzwoleńczej skoordynowanej z oczekiwaną ofensywą aliancką. Tak było
przez pełne dwa miesiące, okres równy trwaniu Powstania Warszawskiego. Akcja „Hubala” zakończyła się faktycznie 1 kwietnia 1940.
15. Rzeczpospolita ____________ ( 10 ) – określenie obszaru wyzwolonego przez
żołnierzy AK w marcu 1944. Od jesieni 1943 do czerwca 1944 oddziały AK zlikwidowały wiele małych garnizonów niemieckich i litewskich posterunków.
Niemcy utworzyli około dziesięciu ochotniczych batalionów litewskich pod dowództwem gen. Plechavičiusa. W maju 1944 dowództwo niemieckie skierowało
te bataliony do walki. Oddziały po pacyfikacji kilku polskich wsi zostały w kilku
miejscach zaatakowane przez polskie brygady i rozbite. Największe starcie
miało miejsce 15 maja 1944 w miejscowości Murowana Oszmianka. W Turgielach partyzanci utrzymali się do lipca 1944, czyli aż do wkroczenia Armii Czerwonej.
18. Nowa Republika ____________ ( 10 ) 17 lipca 1944 do Niebylca wkroczył oddział AK z Lutczy pod dowództwem Władysława Jarosza ps. „Giewont” i obsadził budynek po policji niemieckiej. Wójtowi Władysławowi Kołakowskiemu zabrano pieczątki, zalecono opuszczenie stanowiska i powrót do rodziny – uniknął
kary, ponieważ nie był szkodliwy dla mieszkańców. Inny urzędnik – kontroler
mleczami, niejaki Kamiński, który wiernie wysługiwał się Niemcom i działał na
szkodę rolników, został rozstrzelany na drodze do Blizianki. Za współpracę z
okupantem taka sama kara spotkała Edwarda Kocha – nauczyciela z Gwoźnicy
oraz Jana Boca. Miasteczko zaczęło normalnie funkcjonować. Rozbrajani
Niemcy wykonywali prace porządkowe polegające na sprzątaniu rynku, część
z nich przebywała w areszcie policyjnym. Garnizon pod względem gospodarczym obsługiwany był przez Wojskową Służbę Kobiet pod dowództwem Aliny
Wątróbskiej ps. „Tor”. Oczywiście były próby odbicia miasta, ale były to próby
nieudane, które dostarczały garnizonowi broni i jeńców. 1 lipca 1944 doszło do
spotkania „Giewonta” z dowódcą oddziału radzieckiego. W nocy 31 lipca 1944
„Giewont” zebrał swoich ludzi i po omówieniu spotkania z dowódcą radzieckim
rozwiązał garnizon niebylecki – Informacje szczegółowe
20. Rzeczpospolita ___________ ( 9 ) (10-26 listopada 1918) – wystąpienie Polaków w Ostrowie Wielkopolskim przeciwko władzy pruskiej na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego. Efektem wystąpienia był m.in. szereg
ustępstw na rzecz Polaków na terenie powiatu ostrowskiego – Informacje
szczegółowe
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21. Republika ____________ ( 10 ) W lipcu 1944 oddział AK „Wybranieccy”, dowodzony przez Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, zajął pomieszczenia niemieckiego tartaku oraz leśniczówki w Niwkach Daleszyckich. Organizowano tam 2.
kompanię 4. Pułku Piechoty Legionów AK por. Michała Szreka „Zapały”. Do
obozu partyzantów często przybywała okoliczna ludność, chcąca schronić się
przez represjami hitlerowców.
Pionowo
2. Republika ______________ ( 12 ) – zlokalizowana w miejscowości Dziewieniszki. Na początku czerwca 1944 żołnierze 8. Oszmiańskiej Brygady AK, dowodzonej przez por. Witolda Turonka ps. „Tur”, ulokowali się tam po usunięciu
administracji litewskiej, z zadaniem ubezpieczenia stacjonujących tu sztabów
Okręgu
i Inspektoratu oraz pełnienia roli zaplecza gospodarczego dla licznych oddziałów AK.
4. Rzeczpospolita ______________ ( 12 ) 27 lipca 1944 granatowa policja opuściła posterunki w Dobczycach, Raciechowicach i w Wiśniowej. Partyzanci zajęli
w Raciechowicach mleczarnię, Urząd Gminny, skąd zabrali pieczątki i maszyny.
Zniszczono też dokumenty, które mogły szkodzić mieszkańcom gminy. Komendant Obwodu Myślenice Wincenty Horodyński ps. „Kościesza” wydał odezwę
do mieszkańców, ogłaszając powstanie Rzeczypospolitej – Informacje szczegółowe
7. Republika ____________ ( 10 ) – zlokalizowana w Ochotnicy (pow. nowotarski), najdłuższej polskiej wsi. W czasie okupacji niemieckiej wieś stanowiła
istotny ośrodek partyzancki na Podhalu. Swoja bazę miały tu m.in. oddziały partyzanckie Armii Krajowej, przede wszystkim oddział kpt. Juliana Zapały „Lamparta” (od 1944 roku IV batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich). Ponadto,
w okolicach Ochotnicy Dolnej, od przełomu 1941 i 1942 roku, oddziały partyzanckie tworzyli zbiegli z nieludzkiej niewoli jeńcy radzieccy, których pod swoje
dowództwo wziął zrzucony na Podhale jesienią 1944 mjr Iwan F. Zołotar, łącząc
luźne grupy partyzantów radzieckich – Informacje szczegółowe
9. Republika _______________ ( 13 ) W 1943 w Górach Świętokrzyskich kpt. Jan
Piwnik ps. „Ponury” utworzył oddział partyzancki liczący przeszło 350 ludzi,
kompaniami dowodzili cichociemni, m.in. por. Waldemar Szwiec „Robot” czy
por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”. Oddział stacjonował na polanie Wykus w
Puszczy Jodłowej w Górach Świętokrzyskich. Od tego czasu Góry Świętokrzyskie stały się partyzancką republiką – w czasie licznych obław niemieccy żołnierze często otrzymywali odznaczenia już za samo wejście do lasu. W Suchedniowie wytwarzane były pistolety maszynowe Sten na potrzeby oddziału. „Ponury” stworzył infrastrukturę z systemem zaopatrzenia i łączności. Do jego oddziału należeli nie tylko młodzi ludzie ze świętokrzyskich wiosek, dużą grupę
stanowili tzw. warszawiacy, czyli członkowie konspiracji miejskiej „spaleni” w
stolicy i wysłani do lasu. Jego żołnierzami były też osoby pochodzenia żydowskiego.
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11. Republika ____________ ( 10 ) – zlokalizowana w Puszczy Solskiej. Dawała
naturalne schronienie oddziałom partyzanckim. Miejscowość Józefów w tamtych czasach, ze względu na dużą liczbę oddziałów partyzanckich przebywających w okolicznych lasach – AK, BCH, AL, GL i radzieckich oraz prowadzonych
przez nielicznych akcji dywersyjnych, uważany był za centrum ruchu partyzanckiego.
14. Republika partyzancka utworzona jesienią 1943 w południowej części powiatu
szczuczyńskiego, zamieszkiwanego nieomal wyłącznie przez ludność polską, w
rejonie miasteczek Żołudek i Bielica na północno-zachodnim brzegu Niemna.
Dowodził tu oddziałami partyzanckimi, wchodzącymi w skład 77. Pułku Piechoty
AK, ppor. Czesław ______________ ( 12 ) ps. „Ragner”. Odgrodzona szerokim
nurtem Niemna od powiatów słonimskiego i baranowickiego (w których gospodarowała partyzantka sowiecka, a AK trwała w konspiracji), po ucieczce lub
rozbiciu miejscowych posterunków żandarmerii i policji białoruskiej, do lata
1944 była terenem praktycznie wyzwolonym. Rządy sprawowali tu „legioniści”
(tak miejscowi nazywali akowców, odróżniając ich w ten sposób od „partyzantów” sowieckich). Do dziś ludzie miejscowi mówią, że nigdy podczas tamtej
wojny nie żyli tak dostatnio i spokojnie, przez nikogo nie niepokojeni, chronieni
przez własne, polskie wojsko.
16. Republika.........................(Kazimiersko-Proszowicka) – obszar wyzwolony
przejściowo w okresie 24 lipca – 12 sierpnia 1944 spod okupacji niemieckiej
w wyniku działań oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej. Wspólnym wysiłkiem wyzwolony został obszar o powierzchni 1000 km2. Na terenie Republiki znalazły się m.in. miejscowości Pińczów, Skalbmierz i Proszowice. Akcją partyzancką zmierzającą do wyzwolenia
terenu spod okupacji niemieckiej było rozbrojenie posterunków niemieckich w
Racławicach, a następnie w Nowym Korczynie i Działoszycach. W tym czasie
miała też miejsce zwycięska potyczka oddziału AK „Grom”, wspieranego przez
oddziały BCh i AL, stoczona z oddziałem Wehrmachtu pod wsią Sielec. 27 lipca
1944 został zlikwidowany ostatni punkt oporu niemieckiego w Kazimierzy Wielkiej w sile ponad 30 ludzi, głównie składający się z ukraińskich faszystów. Po
powstaniu republiki wykorzystywano istniejącą sieć telefoniczną. Mobilność zapewniały partyzanckie i chłopskie furmanki, a także zdobyte na Niemcach
i Ukraińcach samochody osobowe, ciężarowe oraz motocykle. 5 sierpnia oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich stoczyły krwawą bitwę o Skalbmierz przeciwko siłom niemiecko-ukraińskim, które po zdobyciu miasta dokonały jego pacyfikacji i zamordowały 64 osoby. 8 sierpnia rozbito posterunek żandarmerii niemieckiej w Działoszycach. Władzę w republice sprawowali: Pińczowska Konspiracyjna Powiatowa Rada Narodowa i delegat powiatowy rządu
RP na uchodźstwie wraz z komendantem Obwodu Pińczów AK. Ze względu na
bliskość przyczółka baranowsko-sandomierskiego i frontu wschodniego oraz
militarne znaczenie dróg przechodzących przez republikę, Niemcy podjęli działania zaczepne zmierzające do jej likwidacji. W skutek koncentracji sił Wehrmachtu i braku możliwości połączenia z przyczółkami Armii Czerwonej, oddziały
partyzanckie zostały zdemobilizowane i wróciły do konspiracji. W republice powołano Polski Zarząd Poczt i Telekomunikacji w Koszycach. Organizacją służby
pocztowej Obwodu Pińczowskiego AK zajął się z rozkazu Komendanta Obwo184
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du Mieczysław Kaczmarski ps. „Ryś II”. Podlegały mu placówki pocztowe w Koszycach, Kazimierzy Wielkiej, Skalbmierzu, Opatowcu i Brzesku Nowym. Na
użytek tych urzędów przestemplowano
około 3 tys. niemieckich znaczków
z podobizną Adolfa Hitlera o nominałach 12, 20, 24, i 30 groszy będących w
zapasach Urzędu Pocztowego w Koszycach. Znaczki te przestęplowano cyframi 2 i 4. Stemple były wykonane
z bukowego drewna. Znaczki z cyfrą „2”
miały być sprzedawane po 5 zł,
a znaczki z cyfrą „4” po 10 zł. Dochód
ze sprzedaży miał być przeznaczony
na zasilanie kasy 120. Pułku Piechoty
AK oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem służby pocztowej.
Do obiegu przygotowanych znaczków
nie doszło, gdyż 15 sierpnia 1944
Niemcy ponownie zajęli tereny wyzwolone przez oddziały AK i BCh. (10)
17. Republika __________ ( 8 ) – zlokalizowana w obszarze koncentracji 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, w trójkącie Kowel-Lubomi-Włodzimierz Wołyński
i nieco poza nimi, na obszarze mającym ok. 80 kilometrów długości i ok. 40 kilometrów szerokości. Ten wielobok miał wielkość niemałego powiatu. Tutaj
przez trzy miesiące (od połowy stycznia do 20 kwietnia) funkcjonowała republika – nazwa pochodzi od wsi Zasmyki, będącej jednym z ważniejszych punktów
tej koncentracji. Stąd atakowano Niemców, docierając nawet na przedmieścia
Włodzimierza Wołyńskiego i stąd prowadzono akcję „czyszczącą” przeciwko
wsiom ukraińskim zagrażającym tyłom zgrupowania.
19. Republika braci ___________ ( 9 ) – zlokalizowana w samym sercu Puszczy
Nalibockiej baza założona przez partyzantów żydowskich. Było to małe miasteczko – z zakładami rzemieślniczymi, szpitalem i bóżnicą. Przetrwało tu wojnę ponad 1,2 tys. osób uratowanych od zagłady – Informacje szczegółowe
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Satyra była jednym ze sposobów walki z okupantem, więc nic dziwnego, że wzbudzała zainteresowanie i cieszyła się poparciem różnych komórek Biura Informacji
i Propagandy (BIP), Kierownictwa Walki Podziemnej oraz Organizacji Małego Sabotażu „Palmiry-Wawer”. Rozpowszechniane wiersze, piosenki i rysunki nie tylko
doprowadzały do wściekłości Niemców, ale i podtrzymywały na duchu społeczeństwo.
Poziomo
3. Prasa ___________ ( 9 )– niemiecka prasa przeznaczona dla Polaków w Generalnym Gubernatorstwie. Jej nazwa wywodzi się od tytułu gazety „Godzina
Polska” (przekręcanej na „Gadzina Polska”) wydawanej w latach 1915-1918
przez Niemcóww okupowanym Królestwie Polskim.
5. „Biały _____ ( 3 ) ” – pierwsze chronologicznie okupacyjne pismo satyryczne.
Wydano je w czerwcu 1940 roku jako druk powielany 4-stronicowy. Redaktorem był Stanisław Czosnowski. Ukazały się tylko dwa numery gazety.
6. Jan ____________ ( 10 )– autor wiersza Berlin po nalotach (Luźna kartka,
1943).
Po Berlinie sobie tuptam patrzę:
trup tu, patrzę trup tam,
Trupki całe, części trupka,
Rączka, pupka, część kadłubka,
Wyszczerzają w niebo ząbki.
Dziur jak w gąbkach, to od bombki,
W krąg współbraci chodzą grupki,
Układają trupki w kupki,
Czasem szepcą coś najciszej.
Cicho, ciszej, Himmler słyszy;
A tam wciąż gdzieś jeszcze w kątach
Wisi „V” na wszystkich frontach!
7. _____________ ( 11 ) Pogardliwe określenie „Nowego Kuriera Warszawskiego”
– niemieckiego dziennika polskojęzycznego wydawanego w Warszawie, a po
Powstaniu Warszawskim w Łodzi, przez władze okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa od października 1939 do stycznia 1945 roku.
8. Stanisław Ryszard _____________ ( 11 ) (ur. 14 marca 1907 w Warszawie,
zm. 27 listopada 1985 tamże) – poeta, prozaik i tłumacz, członek grupy poetyckiej Kwadryga. W okresie okupacji niemieckiej działał w konspiracji literackiej,
brał udział w Powstaniu Warszawskim, został oficerem Armii Krajowej. Był jeńcem Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) i Oflagu IID Gross-Born. Po wojnie
oficer polityczny Ludowego Wojska Polskiego. M.in. autor teksu piosenki Warszawskie dzieci oraz autor wiersza Nadzieja opublikowanego w „Demokracie”
w 1943.
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Światełko jakieś błyska w chmurze,
Mniej jakość ciąży chamski but,
Kiedy przeczyta się na murze
Krótkie, cieszące wzrok KAPUT.
11. Roman Tadeusz _____________ ( 11 )(ur. 1909 w Poznaniu, zm. 1944 w Warszawie) – grafik, malarz, ilustrator. Brał czynny udział w działalności konspiracyjnej, należał do organizacji małego sabotażu „Wawer”. W styczniu 1941 został redaktorem i ilustratorem konspiracyjnego pisma „Zadra”, był też autorem
rozlepianych w Warszawie ulotek wykonywanych w technice drzeworytu. Zginął
w nieznanych okolicznościach po aresztowaniu w czasie Powstania Warszawskiego.
14. Stanisław ___________ ( 9 ) , ps. „Lapis”, „Evanna” – działacz Biura Informacji
i Propagandy AK, sekretarz konspiracyjnego pisma satyrycznego „Moskit”.
Opublikował w podziemiu tomik poetycki Osty kwitnące (1944), współpracował
przy wydaniu Kalendarzyka złodziejskiego na rok 1944. Zastrzelony przez
Niemców w sierpniu 1944 roku na stacji w Otrębusach.
17. ________ ( 6 ) Konspiracyjne pismo satyryczne. Pierwszy numer ukazał się
4 września 1943 roku. Miało objętość ośmiu stron i było ilustrowane. Początkowo było zbiorem żartów i satyrycznych rysunków. Doczekało się siedmiu wydań
w latach 1943-1944.
19. Grzegorz _________ ( 7 )(ur. 11 stycznia 1907 w Krukowie, zm. 6 listopada
1972). W 1943 roku założył pismo „Demokrata” o umiarkowanie lewicowym, ale
wyraźnie antykomunistycznym profilu. Gazeta miała charakter pisma informacyjnego, które poświęcało całą swą ostatnią stronę satyrze w słowie i rysunku.
Po upadku Powstania Warszawskiego opuścił stolicę razem z oddziałami AK
i znalazł się najpierw w obozie jenieckim w Lamsdorfie, następnie w Murnau
(Oflag VII A). Odmówił proponowanego mu odznaczenia orderem Virtuti Militari,
argumentując swą decyzję tym, że walczył piórem a nie bronią.
20. Zygmunt ________ ( 6 ), ps. Sawa (ur. 15 października 1911, zm. 30 września
1984). Podczas kampanii wrześniowej brał udział w obronie Modlina jako dowódca plutonu w 13. Pułku Piechoty. W październiku 1939 został zaprzysiężony w Służbie Zwycięstwu Polski i od tej pory poświęcił się głównie działalności
konspiracyjnej. Ponieważ z zawodu był dziennikarzem, skierowano go do pracy
propagandowej. Od marca 1941, w ramach akcji „N”, redagował podziemne pisma dywersyjne w języku niemieckim „Der Soldat” i „Der Frontkämpfer”. W maju 1942 wszedł w skład komendy Wydziału Propagandy MOB, kryptonim „Rój”,
przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. W 1943, pod inicjałami J. S., ukazała
się drukiem broszura jego pióra pt. Prasa i wydawnictwa nieperiodyczne jako
środek propagandy wojennej. Podczas powstania pełnił funkcję zastępcy Wydziału Propagandy „Rój”, organizując pracę powstańczych komórek filmowych i
radiostacji „Błyskawica”. Z jego inicjatywy wydano gazetę „Warszawa walczy”,
której pierwszy numer „na przekór całemu światu” ukazał się w nocy z 1 na 2
sierpnia 1944. Po upadku powstania przebywał w oflagach Lamsdorf i Gross
Born II D.
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21. Henryk _____________ ( 11 ), ps.
„Yes” (ur. 1907, zm. 1980) – grafik,
satyryk,
dziennikarz.
Dwa
lata
studiował na warszawskiej ASP.
Przedwojenny
karykaturzysta
„Muchy”, „Dziennika Popularnego”,
„Robotnika” i innych pism. W 1939
walczył w kampanii wrześniowej w dywizji gen. F. Kleeberga, wzięty do
niewoli pod Maciejowicami, z której
uciekł, przedostał się do Warszawy.
Podczas okupacji przebywał w stolicy,
brał bezpośredni udział w działalności konspiracyjnej, należał do Armii Krajowej. Oddelegowany do pracy w prasie podziemnej, rysował dla wydawnictw
„Demokrata” i „Moskit”. Aresztowany, więziony w obozach koncentracyjnych
Stutthof, Neuengamme, Bergen-Belsen. Jego rysunki, plakaty, ulotki można
znaleźć w każdej antologii polskiej satyry podziemnej. Uczestnik powojennych
wystaw karykatury, wymieniony m.in. w pracy Satyra w konspiracji G. Załęskiego (1958).
Pionowo
1. Aleksander _____________ ( 11 ), ps. „Pietro” (ur. 19 października 1901 w
Warszawie, zm. 29 września 1978 tamże) – polski poeta, dramatopisarz, tłumacz, prozaik, krytyk teatralny i filmowy. Publikował w prasie konspiracyjnej.
Należał do Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim. Autor m.in.
wierszy Świadek naoczny – wiersz napisany po akcji „Góral”, Zawołanie i Bajka
opublikowanych w prasie podziemnej w 1943.
Świadek naoczny
Siedzi ptaszek na drzewie,
policji się dziwuje,
że też żaden z nich nie wie,
gdzie się świadek znajduje.
Gdy huknęły wystrzały,
świadek mrugnął „To oni”,
mieczem drogę pokazał,
krzyżem pogoń zasłonił,
Któż to zabrał miliony?
Ot, dopiero zagadka.
Świadek mrugnął:
„To oni”,
Zapytajcie się świadka.
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2. Stanisław
Władysław
Miedza_____________ ( 11 ), właściwie Stanisław
Władysław Tomaszewski , ps. „Bartoszek”,
„Malarz”, „Miedza”, „Wiśniewski” (ur. 20 stycznia
1913
w Warszawie, zm. 15 grudnia 2000 tamże) –
polski rysownik, plastyk, grafik, architekt wnętrz,
żołnierz Armii Krajowej. Podczas okupacji
niemieckiej
pracował
w
Departamencie
Informacji, dokumentował zbrodnie Niemców na
ziemiach polskich. Oprócz fotografowania robił
odbitki ze zdjęć przyniesionych przez Niemców
do wywołania w zakładzie, w którym pracował.
Dokumentacja ta wkrótce została przerzucona
do Londynu i stanowiła dowód w procesach norymberskich. Wykonywał ilustracje dla „Szpilki” – jednodniówki wydawanej podczas okupacji.
4. Tadeusz _________ ( 7 ) (2 maja 1913 w Kijowie, zm. 14 października 1961 we
Wrocławiu) – polski poeta, prozaik, tłumacz. W czasie wojny pisał liczne utwory
satyryczne pod pseudonimem „Kleks”, które były drukowane w prasie podziemnej, np. w pismach „Demokrata” i „Moskit”. Zamieszczał też wiersze
w wydawanych konspiracyjnie antologiach, np. Słowo prawdziwe, Idzie żołnierz, Pieśni zbrojne, Pieśni polskie. Pracował również jako sanitariusz w Szpitalu PCK, robotnik budowlany i szklarz. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.
5. Teatrzyk „__________ ( 8 ) pod Barykadą” – powstał na początku Powstania
Warszawskiego na Powiślu. Był fenomenem powstańczej Warszawy. Teatr
stworzyli Krystyna Artyniewicz, Krystyna Berwińska, Michał Dadlez i Zofia
Rendzner – znana po wojnie, jako artystka plastyk Zofia Czerwosz. Tekst
przedstawienia został przygotowany w ciągu jednego dnia i był na bieżąco aktualizowany. Była to satyra na to, co się działo, bohaterami były kukiełki, m.in..
„panikarka” i „ważniak”. Osią przewodnią przedstawienia była kukiełka tygrysa
(tak nazywano w Warszawie czołgi niemieckie) ozdobiona swastyką, która
śpiewała hymn Deutschland über alles. Inna postać – „plotkarka” – powtarzała
„Bolszewicy idą”. Na zakończenie przedstawienia tygrys był przez występującego 13-letniego chłopca Antka obrzucony butelką z benzyną i dobijany przez
porucznika AK, co wywoływało entuzjazm widzów. Powstańcza premiera spektaklu odbyła się 16 sierpnia w domu przy ul. Tamka 38 przed dowództwem
Grupy Bojowej „Krybar”. W następnych dniach przedstawienie odgrywano 3-4
razy dzienne w schronach, piwnicach, mieszkaniach, a nawet w bramach Powiśla i Śródmieścia. Przeznaczone było przede wszystkim dla żołnierzy i grano je
do końca sierpnia, kiedy to twórcy zdecydowali o jego zawieszeniu, uznając że
nie jest to już czas na satyryczne przedstawienia.
9. Oj, bieda, bieda __________ ( 8 )...........................– piosenka
U bauera piesek wyje,
Na śniadanie zjadł pomyje –
A na obiad kawał flaka,
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Żeby szczekał na Polaka.
Oj bieda, bieda wszędzie,
Póki ta wojna będzie,
Oj bieda, bieda, bieda,
Już dłużej, już dłużej
Wytrzymać się nie da...
Pierwszy tydzień margaryna
Drugi tydzień sacharyna –
A na trzeci nic nie dają,
Bo już sami nic nie mają.
Oj bieda, bieda wszędzie...
10. Andrzej ______ ( 4 ), ps. „Was” (ur.
1914 w Warszawie, zm. 1992 we
Wrocławiu) – malarz, grafik, rysownik.
Walczył w kampanii wrześniowej,
działał w konspiracji, należał do AK.
Jako karykaturzysta zadebiutował w
roku 1940, a w 1942 rozpoczął
regularną współpracę z codzienną
warszawską
prasą
podziemną,
początkowo z dziennikiem „Nowy Oddziały szturmowe podjęły pościg za nieprzyjacielem
Dzień”, następnie z „Demokratą”,
gdzie
od
pierwszego
numeru
zamieszczał swoje rysunki. W 1943 został redaktorem graficznym konspiracyjnego tygodnika satyrycznego „Moskit”. Wywieziony przez Niemców we wrześniu 1944 do obozu pracy w „Festung Breslau”.
12. ____________ ( 10 ) Pogardliwe określenie „Gońca Krakowskiego” – niemieckiego dziennika polskojęzycznego wydawanego w Krakowie. 16 kwietnia 1943
dziennik poinformował czytelników o zbrodni na polskich oficerach w lesie pod
Smoleńskiem.
13. Anna __________ ( 8 )(ur. 1914 w Ciechocinku, zm. 20 lipca 1996) – polska
reporterka radiowa. Autorka tekstu piosenki Siekiera, motyka. W 1941 związała
się z Biurem Informacji i Propagandy AK. W tym czasie, prawdopodobnie
w mieszkaniu przy ul. Francuskiej na Saskiej Kępie napisała słowa piosenki
Siekiera, motyka. Autorka książki Anegdoty i dowcipy wojenne. W 1942 została
aresztowana przez Gestapo i trafiła na Pawiak, a potem do obozu w Auschwitz.
W 1944 została przeniesiona do obozu w Ravensbrück.
Siekiera, motyka, styczeń luty,
Niemiec z Włochem gubią buty.
Siekiera, motyka, linka, drut,
I pan malarz jest kaputt.
Siekiera, motyka, piłka, szklanka,
W nocy nalot, w dzień łapanka.
Siekiera, motyka, piłka, gaz,
Uciekajmy póki czas.
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Siekiera, motyka, żandarm, buda,
Każdy zwiewa gdzie się uda.
Po co siedzieć w cytadeli
Albo w jakiejś innej celi.
15. Eryk __________ ( 8 )(ur. 12 lipca 1908 w Krakowie, zm. 27 września 1991) –
polski karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, grafik, autor plakatów i ilustracji
książkowych, tekstów kabaretowych i felietonów, książek o karykaturze i satyrze, także scenograf. W czasie II wojny światowej współpracował z organizacjami podziemnymi, zajmował się m.in. wytwarzaniem fałszywych dokumentów
oraz projektowaniem plakatów. Autor wiersza Chłopaki z Aka. Kilkakrotnie
aresztowany i więziony w obozie Auschwitz (Oświęcim), na Pawiaku, na ul.
Daniłowiczowskiej i na Mokotowie w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego, po aresztowaniu, pracował jako sanitariusz w obozie w Pruszkowie (Dulag 121). Za swoje działania podczas II wojny światowej został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
16. Tadeusz ___________ ( 9 ), ps. „Tadeusz Wiatraczny”, „Katapulta”, „Tholl” (ur.
30 maja 1910 w Leżajsku, zm. 31 maja 1943 w Warszawie) – polski poeta, tłumacz, satyryk. Uczestniczył w konspiracyjnym życiu literackim, publikował swoje wiersze na łamach tajnie drukowanej prasy i antologii poezji, kolportował tajne czasopisma, organizował imprezy artystyczne. Brał udział w akcji „N”,
współpracował z referatem literackim Biura Informacji i Propagandy Komendy
Głównej AK. W 1943 aresztowany przez Gestapo. W maju rozstrzelany w ruinach getta warszawskiego.
18. Maksymilian _________ ( 7 ), ps. „Cyk”, „Raz” (ur. 1907 w Tuliszkowie, zm.
1984 w Warszawie) – grafik, rysownik. Podczas II wojny światowej był bezpośrednio zaangażowany w działalność konspiracyjną. Wtedy też debiutował jako
karykaturzysta, rysował dla podziemnych wydawnictw – „Nowy Dzień”, „Demokrata”, „Moskit”. Pisał teksty do rysunków innych artystów oraz wiersze, które
krążyły następnie po Warszawie, wielokrotnie przepisywane i rozpowszechniane na tajnych spotkaniach.
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W Powstaniu Warszawskim uczestniczyło wielu sportowców, w tym 26 polskich
olimpijczyków. Byli wśród nich zarówno dowódcy (najwyżej stojącym w hierarchii
AK był gen. Tadeusz Komorowski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924
roku w jeździectwie), jak i zwykli szeregowcy. Część z nich zginęła podczas walk.
Ci, którym udało się przeżyć powstanie, pozostali wierni sportowi. Krzyżówka dotyczy jedynie wybranych zawodników. Informacje dotyczące innych sportowców biorących udział w powstaniu w książce „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim" autorstwa Zbigniewa Chmielewskiego.
Poziomo
2. Lucjan _______ ( 5 ) (ur. 26 listopada 1896 w Dankowie, zm. 13 lipca 1971 w
Katowicach). Działacz niepodległościowy. W latach 1915-1918 członek POW.
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnik powstań śląskich i plebiscytu.
Od 1930 roku pracował jako prokurator. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz
AK w stopniu porucznika ps. „Ostoja”, pełnił funkcję prokuratora podziemnego
Sądu Okręgowego w Warszawie. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Jeden
z założycieli sekcji hokejowej AZS Warszawa, był pięciokrotnym mistrzem Polski w latach 1927-1931 oraz akademickim mistrzem świata (1928), zawodnik
drużyny w hokeju na lodzie podczas Igrzysk Olimpijskich w St. Moritz w roku
1928, wicemistrz Europy (1929). Latem uprawiał z powodzeniem wioślarstwo,
był akademickim mistrzem świata (1924) w czwórce ze sternikiem oraz dwukrotnym mistrzem Polski (1920,1925). Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski
w ósemce (1920,1922,1925).
4. Jerzy __________ ( 8 ) (ur. 1 kwietnia 1911 w Zakopanem, zm. 25 października
2004 tamże). W wioślarstwie w dwójce podwójnej, z Rogerem Vereyem, sześć
razy zdobył tytuł mistrza Polski, w 1935 roku mistrzostwo Europy oraz brązowy
medal w wioślarstwie w dwójce podwójnej na igrzyskach olimpijskich w Berlinie
w roku 1936. W czasie II wojny światowej za członkostwo w AK został osadzony w krakowskim więzieniu na Montelupich. Miał być następnie przewieziony do
obozu w Oświęcimiu, ale uciekł z transportu. Pod koniec wojny wziął udział w
Powstaniu Warszawskim jako radiotelegrafista AK. Dwukrotnie odznaczony
Krzyżem Walecznych. Po wojnie został dyrektorem Uzdrowiska Karpacz, potem
był burmistrzem Zakopanego (1948) oraz przez kilkanaście lat dyrektorem zakopiańskiego Centralnego Ośrodka Sportu.
6. Eugeniusz Zenon __________ ( 8 ) (ur. 14 grudnia 1908 w Warszawie, zm. 25
września 1944 w Warszawie). Był mistrzem Polski w rzucie oszczepem, pięcioboju i dziesięcioboju, wicemistrzem w skoku wzwyż. Startował na Igrzyskach
Olimpijskich w Berlinie w roku 1936, gdzie zajął 7. miejsce w rzucie oszczepem.
Jego rekord Polski z 1936 roku – 73,27 m – przetrwał 17 lat. Przed II wojną
światową był jednym z czołowych oszczepników na świecie. W kampanii wrześniowej dowodził plutonem 35. Pułku Piechoty, wykładał w tajnym Centralnym
Instytucie Wychowania Fizycznego. Był oficerem Armii Krajowej, a w Powstaniu
Warszawskim dowódcą plutonu kompanii sztabowej „Koszta” (pod pseudonimem „Brok”). Zginął 25 września pod gruzami domu przy ul. Marszałkowskiej
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129. Zajmował się dokumentacją fotograficzną przebiegu walk oraz zbrodni dokonywanych przez wojska niemieckie. Jest autorem ponad tysiąca zdjęć dokumentujących Powstanie Warszawskie. Największą grupę zdjęć stanowi cykl
z 20 sierpnia, przedstawiający zdobycie budynku PAST-y, ważnego punktu
niemieckiego oporu. Zdjęcia wykonywał aparatem firmy Leica zdobytym w
pierwszych dniach walki. Jego zdjęcia spotkały się powszechnym uznaniem i
stanowią nieocenione świadectwo oporu walczącej stolicy. Jest autorem najbardziej rozpoznawanych portretów powstańców, łączniczek i sanitariuszek –
wykonane przez niego zdjęcia często pojawiały się w powojennych publikacjach.
9. Janusz __________ ( 8 ) (ur. 1903, zm. 1944). Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w
Berlinie w 1936 roku w żeglarstwie – klasa R-6. Żołnierz Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu OW AK, ps. „Supełek” w stopniu podporucznika. Ranny
1 sierpnia na Stawkach, zamordowany w szpitalu Karola i Marii 6 sierpnia na
Woli.
11. Edmund ___________ ( 9 ) (ur. 25 stycznia 1914 w Poznaniu, zm. w 1989).
Bokser, walczył w kategorii muszej i koguciej. Uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, odpadając w ćwierćfinale wagi muszej. W mistrzostwach Europy w Mediolanie w roku 1937 zdobył srebrny medal. Cztery
razy zdobył mistrzostwo Polski. W swojej karierze stoczył 350 walk, z czego
314 wygrał, 13 zremisował i 23 przegrał. Powstaniec warszawski, dwukrotnie
ranny. Po kapitulacji więziony w obozie niemieckim w Essen.
14. Tadeusz ___________ ( 9 ) (ur. 7 lipca 1903 we Nowym Sączu, zm. 10 października 1976 w Krakowie). W okresie międzywojennym był jednym z najlepszych szermierzy w Polsce. Walczył we wszystkich broniach, w każdej zostając
indywidualnym mistrzem Polski (łącznie 9 tytułów). Trzy razy brał udział
w igrzyskach olimpijskich (1924, 1928, 1932, za pierwszym razem jako rezerwowy) i zdobył dwa brązowe medale (oba w drużynie szablistów), w Amsterdamie i Los Angeles. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie pracował jako trener.
16. Maria Jadwiga _____________ ( 11 )-Maleszewska (ur. 15 sierpnia 1913 w Łodzi, zm. 17 października 2007 w Warszawie). Była wielokrotną mistrzynią Polski
w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Uprawiała również gry zespołowe
– siatkówkę, koszykówkę i hazenę. Zdobyła brązowy medal olimpijski w rzucie
oszczepem podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku z rezultatem
41,80 m. Reprezentowała też Polskę na Mistrzostwach Europy w Oslo w roku
1946, gdzie zajęła 6. miejsce w rzucie oszczepem (38,57 m), a także 7. miejsce
w pchnięciu kulą (11,06 m). W czasie II wojny światowej brała czynny udział
w ruchu oporu (ps. „Maryla”). Jej mieszkanie (Podkowa Leśna) stało się otwartym domem dla bezdomnych i głodujących Polaków i Żydów. Po zakończeniu
kariery zawodniczej została działaczką polskiego i międzynarodowego ruchu
olimpijskiego. Za zasługi na tym polu została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w roku 2005, dwukrotnie
otrzymała Order Olimpijski Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a ponadto medal Kalos Kagathos (wyróżnienie przyznawane wybitnym sportowcom
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za działalność pozasportową). W tym samym roku odsłoniła (nie osobiście) replikę swojego medalu w Dziwnowie na Alei Gwiazd Sportu podczas festiwalu
Gwiazd Sportu. Została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie.
18. Józef Franciszek _________ ( 7 ) (ur. 1902 w Mińsku Mazowieckim, zm.
5 sierpnia 1944 w Warszawie). Wioślarz, wraz z trzema kolegami klubowymi
i sternikiem, znanym wioślarzem stołecznego AZS Władysławem Nadratowskim, awansował do ekipy narodowej na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 1924
roku. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego był jedną z pierwszych
ofiar batalionu RONA Kamińskiego dokonującego pacyfikacji Ochoty, został zastrzelony na ul. Kępińskiej.
20. Stanisław ________ ( 6 )-Chrostowski ps. Dyrektor, Just, Korweta (ur. 14 grudnia 1897 w Warszawie, zm. 19 listopada 1947 w Warszawie). Rzeźbiarz, malarz i grafik specjalizujący się w drzeworycie. Zdobywca brązowego medalu
olimpijskiego w konkursie sztuki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936
roku za drzeworyt „Korweta”. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej,
w 1918 roku pracownikiem przedstawicielstwa polskiego w Moskwie. W grudniu
1918 roku aresztowany przez bolszewików pod zarzutem pracy dla polskiego
wywiadu. Uwolniony w ramach wymiany więźniów w 1921 roku. Podczas okupacji w ZWZ – w organizacji wywiadowczej „Muszkieterzy”, a następnie kierownik Referatu 999 Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej
Armii Krajowej. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie, w 1945 roku,
został rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
22. Barbara ____________ ( 10 )-Kurkowiak (ur. 24 sierpnia 1927 w Falentach).
W wieku 17 lat brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka
w 1. Pułku Szwoleżerów. Posługiwała się pseudonimem „Kuczerawa”. Przebywała głównie na Czerniakowie i Mokotowie. Po wojnie przeniosła się w góry, do
Zakopanego. Była wielokrotną mistrzynią Polski w wielu konkurencjach narciarskich. Zdobywczyni medali na Akademickich mistrzostwach świata – złotego
(1951) w zjeździe, srebrnego (1951) w slalomie specjalnym oraz brązowego
(1953) w slalomie gigancie. Uczestniczyła w mistrzostwach świata w 1958 roku,
zajmując 17. miejsce w slalomie specjalnym. Startowała w igrzyskach olimpijskich w 1952 i 1956 roku. W 1952 wystartowała w trzech konkurencjach alpejskich – zjeździe, zajmując 13. miejsce, slalomie gigancie, którego nie ukończyła, oraz w slalomie specjalnym, w którym zajęła 14. miejsce. W roku 1956 wystartowała tylko w zjeździe (zajmując 17. miejsce) oraz w slalomie gigancie (30.
miejsce). Po zakończeniu kariery zawodniczej w 1968 roku poświęciła się pracy
trenerskiej z młodzieżą szkół podstawowych.
23. Ludwik __________ ( 8 ) (ur. 27 lipca 1901 w Warszawie, zm. 14 września
1973 tamże). Kolarz, specjalizował się w sprincie. W 1928 roku zdobył mistrzostwo Polski w sprincie. Na igrzyskach olimpijskich w 1928 roku zajął 5. miejsce
w sprincie w tandemie na 2000 m. Uczestnik kampanii wrześniowej. Żołnierz
AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim.
24. Henryk __________ ( 8 ) (ur. 16 września 1898 w Warszawie, zm. 4 kwietnia
1981 tamże). Członek POW. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, biorąc
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udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której był dwukrotnie ranny i został odznaczony Krzyżem Walecznych. Uczestniczył w kampanii wrześniowej.
Od listopada 1939 roku brał czynny udział w konspiracji (Komenda Główna Armii Krajowej – Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy, Grupa „Północ” – zgrupowanie „Róg” – Brygada Dyspozycyjno-Zmotoryzowana NSZ „Koło”), ps. „Vater”, „Wujo”. Ranny podczas walk na Starówce. Jednocześnie rozwinął podziemną działalność żeglarską polegającą na organizowaniu kursów żeglarskich
i konspiracyjnych regat żeglarskich. W latach 1924-1925 zdobył tytuł wicemistrza Polski w czwórce ze sternikiem. Podczas igrzysk olimpijskich w 1924 roku
w czwórce ze sternikiem odpadł w eliminacjach. Po roku 1926 poświęcił się całkowicie żeglarstwu, zdobywając w roku 1931 stopień kapitana. Po zakończeniu
wojny działacz Yacht Klubu Polski i Polskiego Związku Żeglarskiego.
Pionowo
1. Tadeusz _________ ( 7 ) (ur. 5 czerwca 1920 w Warszawie, zm. 6 czerwca
2002 w Warszawie). Piłkarz i hokeista, reprezentant Polski w obu dyscyplinach.
Przed II wojną światową był zawodnikiem Skry i Ursusa. W 1942 roku został
złapany przez Niemców i wywieziony na roboty do Innsbrucka. Po jakimś czasie uciekł i wrócił do Warszawy. Nie wstąpił do AK, chociaż szlak powstańczy
przeszedł. Z Woli dostał się na Stare Miasto, gdzie po raz kolejny w czasie wojny złapali go Niemcy. W końcu, przez obóz przejściowy w Pruszkowie, trafił do
Bad Landeck, czyli Lądka Zdroju. Udało mu się uciec wraz z kilkoma osobami.
Ponownie w Warszawie pojawił się już po wyzwoleniu w 1945 roku. Jako hokeista trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza kraju (z Legią), uczestniczył w Igrzyskach
Olimpijskich w Oslo w 1952 roku. Po wojnie został piłkarzem Polonii i w roku
1946 wywalczył tytuł mistrza Polski. Grał także w Legii (1950-1951 i 1953), Lotniku Warszawa (1951-1952) oraz Śląsku Wrocław (1951). W reprezentacji debiutował 11 czerwca 1947 – w pierwszym powojennym meczu Polaków –
z Norwegią, ostatni raz zagrał w 1949.
2. Teresa __________ ( 8 )-Łaszek (ur. 13 stycznia 1929 w Warszawie). Była mistrzynią Polski w slalomie specjalnym (1948,1952) oraz w slalomie gigancie
(1952). W roku 1948 była wicemistrzynią Polski w zjeździe i kombinacji alpejskiej. Na igrzyskach olimpijskich w Oslo w 1952 roku wystartowała w biegu
zjazdowym, którego nie ukończyła oraz w slalomie specjalnym (32. miejsce)
i gigancie (34. miejsce). W okresie okupacji niemieckiej żołnierz Szarych Szeregów. W Powstaniu Warszawskim uczestniczyła jako sanitariuszka i łączniczka, ps. „Kinga”, „Teresa” . Walczyła na Ochocie (Reduta Wawelska). Po zakończeniu kariery sportowej poświęciła się pracy naukowej, profesor SGPiS i WSH.
3. Henryk ___________ ( 9 ) (ur. 29 listopada 1904 w Bobryku koło Stanisławowa,
zm. 18 marca 1983 w Gdańsku). Startował w kilku konkurencjach wioślarskich,
był osiem razy mistrzem Polski. Największe sukcesy odniósł w dwójkach bez
sternika, w osadzie z Janem Krenzem-Mikołajczakiem zostali wicemistrzami
Europy w Bydgoszczy w 1929, a rok później stanęli na najwyższym podium po
zdobyciu mistrzostwa w Liege. Zdobyli brązowy medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932. Zdobył też srebrny medal Mistrzostw Europy w
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Paryżu w 1931 w czwórce bez sternika. W czasie wojny dostał się do niewoli
radzieckiej, następnie został przekazany do niewoli niemieckiej. Zbiegł
z niej i ukrywał się w Warszawie. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po
wojnie mieszkał w Gdańsku, gdzie pracował w przedsiębiorstwie budowlanym.
5. Leszek ________ ( 6 )-Suski ps. „Raja” (ur. 15 kwietnia 1930 we Włostowie,
zm. 19 kwietnia 2007 w Krakowie). Jako szermierz reprezentował Polskę na
Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w roku 1952 oraz Mistrzostwach Europy i
Świata. W czasie II wojny światowej harcerz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego. W latach 1956-2007 pracownik Instytutu Chemii Fizycznej PAN, od 1974 jako profesor. W 1967 roku stworzył w Krakowie w ramach Instytutu Samodzielną Pracownię Soli Stopionych, której był kierownikiem. W roku 2004 pracownię przekształcono w Zakład Elektrochemicznego
Utleniania Paliw Gazowych.
7. Otton ________________ ( 14 ) (ur. 16 listopada 1898 w Petersburgu, zm. 28
stycznia 1994 w Warszawie). Był mistrzem Polski w wioślarstwie w czwórce ze
sternikiem (1923-1925) oraz w ósemce (1925-1927). W roku 1924 został akademickim mistrzem świata w czwórce ze sternikiem. Trzykrotnie startował w
mistrzostwach Europy w latach 1925-1927, zdobywając brązowy medal (1927)
w ósemce. Olimpijczyk z Amsterdamu w 1928 roku. Czynne uprawianie sportu
zakończył w roku 1929, zdobywając brązowy medal na mistrzostwach Polski
w czwórce bez sternika. Brał udział w kampanii wrześniowej w obronie wybrzeża. Po powrocie do Warszawy włączył się w działalność konspiracyjną. Brał
udział w pracach Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania więziony w II oflagu w GrossBorn.
8. Adam _______ ( 5 ) (ur. 21 lipca 1895 we Lwowie, zm. 6 marca 1990
w Bydgoszczy). Był jednym z pionierów szermierki sportowej w Polsce. Walczył
we wszystkich broniach, największe sukcesy odnosił jednak w szabli. Był indywidualnym mistrzem Polski (1926, 1927, 1929, 1932), cztery razy brał udział
w igrzyskach olimpijskich (1924-1936) i zdobył dwa brązowe medale (oba w
drużynie), w Amsterdamie i Los Angeles. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił
do Legionów. Żołnierz AK ps. „Gil”. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu wojny był trenerem
w różnych klubach.
10. Henryk ________ ( 6 )-Roycewicz (ur. 30 lipca 1898 w Janopolu, zm. 18 czerwca 1990 w Warszawie). W kampanii wrześniowej 1939 roku, w stopniu rotmistrza, dowodził 2. szwadronem 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Został ranny
podczas walk z Armią Czerwoną. Dzięki ucieczce ze szpitala w Stryju udało mu
się uniknąć losu pozostałych oficerów pułku, którzy zostali zamordowani w Katyniu. W roku 1941 przedostał się do Warszawy, gdzie został oficerem w IV Rejonie Armii Krajowej. Od listopada 1943 do końca Powstania Warszawskiego
dowódca batalionu „Kiliński”. Największym sukcesem batalionu było zdobycie
budynku PAST-y przy ul. Zielnej. 8 września został ciężko ranny. W 1949 skazany przez sąd na sześć lat więzienia, a w 1956 oczyszczony od ciążących na
nim zarzutów. Do 1960 trener w warszawskim klubie jeździeckim, do 1968 rze196
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czoznawca koni w „Polcargo”, do 1972 trener jeździecki w Legii. Na igrzyskach
olimpijskich w Berlinie w 1936 w drużynowym WKKW zdobył srebrny medal (w
drużynie byli także Zdzisław Kawecki i Seweryn Kulesza). W zdobyciu złotego
medalu przeszkodzili gospodarze igrzysk, którzy mylnie poinformowali rotmistrza Leliwę o ominięciu przez niego wcześniejszej przeszkody
i dyskwalifikacji. Polski zawodnik zawrócił, aby powtórnie zaliczyć przeszkodę.
Dopiero gdy to zrobił, dowiedział się, że zaszła pomyłka. Strata czasu oraz dodatkowe cztery kilometry, które musiał przebiec koń (Arlekin III), nie pozwoliły
na doścignięcie zwycięzców zawodów – drużyny Niemiec. W konkursie indywidualnym zajął 15. miejsce. Odznaczony orderem Virtuti Militari (VM kl. 5 za
kampanię wrześniową i kl. 4 za Powstanie Warszawskie), trzykrotnie Krzyżem
Walecznych i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
12. Henryk ________ ( 6 ) (ur. 1913, zm. 1944). Zapaśnik Legii Warszawa. Startował na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Żołnierz Armii Ludowej.
Zginął w Powstaniu Warszawskim na Marymoncie rozjechany przez nieprzyjacielski czołg.
13. Leon _______ ( 5 ) (ur. 15 czerwca 1915 w Chabarowsku, zm. 16 maja 1992 w
Warszawie). Brał udział w igrzyskach olimpijskich w 1936 roku, startując w klasie Olympia-Jolle, w której ostatecznie zajął 18. miejsce. Wystartował w pierwszych 5 wyścigach (w trzecim zajął 3. miejsce). W czasie okupacji czynny działacz konspiracji. Uczestnik Powstania Warszawskiego. W 1948 aresztowany
przez UB, zwolniony w 1949. W 1954 roku wrócił do czynnego uprawiania sportu, startując w klasie Finn i stając się jednym z czołowych polskich żeglarzy w
tej klasie. Karierę zawodniczą skończył w 1965 roku.
15. Kazimierz ___________ ( 9 ) (ur. 1912, zm. 1944). Należał do krajowej czołówki w pływaniu (1 min. 03,2 na 100 m stylem dowolnym), wielokrotnie odznaczony medalami mistrzostw Polski i reprezentant kraju. Na igrzyskach olimpijskich
w Berlinie w roku 1936 należał do rezerwy sztafety 4x200 m stylem dowolnym.
Podczas wojny przebywał w Warszawie. Aresztowany w łapance ulicznej został
przewieziony do obozu, z którego zbiegł i wstąpił do AK. Zginął podczas walk
w Powstaniu Warszawskim.
16. Józef ___________ ( 9 ) (ur. 2 stycznia 1894, zm. 29 kwietnia 1944). Polski artysta, rzeźbiarz. W roku 1932 w Los Angeles zdobył złoty medal za rzeźbę
„Wieńczenie zawodnika”. Cztery lata później w Berlinie zdobył srebro za dzieło
„Piłkarze”. Major WP, żołnierz AK. Ranny podczas Powstania Warszawskiego.
Zmarł w 1945 roku w Niemczech podczas ewakuacji obozu jenieckiego z Oranienburga.
17. Zygmunt _____________ ( 11 ) (ur. 1886, zm. 1944). Zdobył pierwszą nagrodę
w zawodach strzeleckich rozgrywanych poza konkursem podczas Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Zginął podczas walk w Powstaniu Warszawskim.
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19. 1 sierpnia 1944 roku powstańcy z batalionu „Ruczaj”, uzbrojeni w granaty
i butelki z benzyną, po 89 minutach
walki zdobyli koszary SS przy ul. Koszykowej 38. Do niewoli wzięto 72 esesmanów, zdobyto cenną broń i amunicję, samochód pancerny oraz ciężarówkę wyładowaną żywnością, ubraniami i medykamentami. Wśród atakujących byli czołowi polscy tenisiści:
bracia Ignacy i Ksawery ____________ ( 10 ), Czesław Spychała i Antoni
Smordowski oraz trzykrotny lekkoatletyczny mistrz Polski w sztafecie 4x400 m,
pięcioboju i skoku w dal Tadeusz Hanke. Desygnując ich do akcji, dowództwo
batalionu brało pod uwagę przede wszystkim ich umiejętnością podejmowania
szybkich decyzji, sprawnością fizyczną i odwagą.
21. Henryk Julian _________ ( 7 ) (ur. 14 listopada 1907 w Krakowie, zm. 17 listopada 1984 w Krakowie). Piłkarz, obrońca, reprezentant Polski. W kadrze zadebiutował w 1930 roku w meczu ze Szwecją w Sztokholmie. Ogółem rozegrał 23
spotkania w barwach narodowych, strzelając 4 bramki. Uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Berlinie w roku 1936. Uczestnik kampanii wrześniowej.
Podczas Powstania Warszawskiego komendant kamienicy przy ul. Mokotowskiej 52, ps. „Antałek”.
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Na początku 1944 Komendzie Głównej AK podlegały 4 obszary (białostocki, lwowski, zachodni i warszawski) i 8 samodzielnych okręgów (Warszawa-Miasto, Kielce,
Łódź, Kraków, Śląsk, Lublin, Wilno i Wołyń). Okręgi (odpowiednik województw)
dzieliły się na obwody – na początku 1944 było ich 280. Ogniwem pośrednim był
podokręg. W zależności od potrzeb w ramach okręgów i podokręgów tworzono inspektoraty rejonowe, skupiające po kilka obwodów, natomiast w obwodach (odpowiednik powiatów) – rejony obejmujące kilkanaście placówek. Na czele jednostek
terytorialnych stali komendanci.
Poziomo
3. Samodzielny
okręg
AK
_______ ( 5 )– kryptonimy „Miód”,
„Wiano”.
Obejmował
obszar
byłego województwa wileńskiego
i
Litwy
w
granicach
z 1939. W swojej strukturze zawierał również Podokręg Litwa
Środkowa. Przed uderzeniem na
Wilno
oddziały
partyzanckie
Okręgu Wileńskiego AK liczyły
blisko 6 tys. Żołnierzy, w czasie
operacji „Ostra Brama” stan
oddziałów polowych Okręgu w
wyniku
masowego
napływu
ochotników spośród ludności
niezorganizowanej wzrósł blisko
dwukrotnie). Po 17 lipca 1944
ponad 6 tys. żołnierzy (z okręgów
Wileńskiego i Nowogródzkiego)
zostało rozbrojonych i przez obóz
w Miednikach wywiezionych w głąb ZSRR. Dalszy ubytek w szeregach powodowały masowe aresztowania prowadzone przez NKWD, a od zimy 1945 także
wyjazdy członków organizacji w transportach repatriacyjnych oraz w transportach wojskowych do armii Berlinga. W efekcie w połowie 1945 liczebność organizacji znacznie się zmniejszyła – można ocenić ją na kilka tysięcy ludzi (1 tys.
żołnierzy AK i 2 tys. ukrywających się osób niezorganizowanych oraz ok. 400
ludzi w oddziałach leśnych). Pierwszy komendant ppłk Nikodem Sulik „Jodko”.
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4. _______ ( 5 ) Element struktury
terytorialnej
Armii
Krajowej,
wchodził w skład obszaru, dzielił
się na podokręgi lub inspektoraty.

6. Okręg AK _________ ( 7 ) Obszar zachodni – kryptonimy „Borówki” i „Pomnik”. Dzielił się na
Podokręg Południowo-Wschodni
oraz
Podokręg
PółnocnoZachodni. Okręgowi podlegały
też dwa podokręgi eksterytorialne
Szczecin
i Królewiec. Liczył w sumie 18
tys. żołnierzy. Pierwszy komendant mjr Józef Ratajczak „Karolczak”.
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8. _____________ ( 11 )okręg – drugi co do wielkości element struktury terytorialnej AK, np. ... okręg Warszawa-Miasto. Dzielił się na obwody, inspektoraty lub
podokręgi. Inspektoraty dzieliły się na podobwody lub podinspektoraty.
10. Okręg AK ____________ ( 10 )
Obszar białostocki – kryptonimy
„Lotnisko”, „Kurki”, „Cyranka”,
„Nów”, „Las”, „Grzyb”. Od połowy
grudnia 1943 (formalnie od 24
marca 1944 ) funkcjonował jako
okręg samodzielny. 12 czerwca
1944, przed operacją „Ostra
Brama” został podporządkowany
komendantowi Okręgu Wilno,
zszedł więc do roli podokręgu.
Pierwszy komendant ppłk Janusz
Prawdzic-Szlaski (ps. „Prawdzic”,
„Borsuk”) do 26 czerwca 1944. W
połowie 1944 siły oddziałów
partyzanckich Okręgu liczyły
9 batalionów piechoty i kilka
szwadronów kawalerii – ok. 7-8
tys.
ludzi
umundurowanych
i dobrze uzbrojonych.

11. Okręg AK ______ ( 4 )Obszar
lwowski – kryptonimy „Dukat”,
„Lira”, „Promień”. Pod koniec
1943 okręg liczył około 15 300
ludzi w sztabach i jednostkach
liniowych. Oddziały AK okręgu
miały w ramach „Burzy” utworzyć
jednostki
należące
do
5. Lwowskiej Dywizji Piechoty,
przed
wojną
stacjonującej
w mieście. Pierwszy komendant
ppłk Stefan Czerwiński ps. „Stefan”.
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14. Samodzielny
okręg
AK
________ ( 6 )–
kryptonimy
„Jodła”,
„Rolnik”,
„Maliny”.
W chwili powstania obejmował
województwo kieleckie oraz powiaty miechowski i olkuski. W
czasie wkraczania na Kielecczyznę
Armii
Czerwonej
w styczniu 1945 składał się
z
pięciu
inspektoratów
i dwunastu obwodów. Siły
okręgu w tym okresie, po
scaleniu z BCh i NSZ, szacuje
się na ok. 42 tys. osób. Pierwszy
komendant płk dypl. Leopold
Endel-Ragis „Wiesław”, „Śląski”,
„Lipiński”.

16. Okręg
AK
_____________ ( 11 )Obszar
lwowski – kryptonimy „Kawon”,
„Karaś”, „Struga”, „Światła”. W
planach operacyjnych Obszaru
Lwowskiego AK do jego zadań
zaliczano unieruchomienie przez
przynajmniej trzy dni węzłów
kolejowych
w
Stanisławowie
i Chodorowie, telekomunikacji
oraz
ruchu
na
szosach
Podkarpacia. Rozpatrywano też
opanowanie
Stanisławowa.
Okręg otrzymał również zadanie
osłony ludności polskiej przed
nasilającymi się o pogromami
Polaków ze strony UPA. Na
początku marca 1944 okręg liczył
ponad 5 tys. ludzi w szeregach
AK oraz około 2 tys. osób cywilnych w szeregach samoobrony, uzbrojonych
300 karabinów i 2 tys. granatów. Zorganizowany był w 90 plutonów pełnych i 16
szkieletowych. Pierwszy komendant por. Jan Wyszyński „Roman Leszczyński”.
20. _______ ( 5 ) Element struktury terytorialnej Armii Krajowej, część inspektoratu.
Poniżej były rejony i placówki.
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22. Samodzielny
okręg
AK
________ ( 6 )–
kryptonimy
„Gobelin”, „Godło”, „Muzeum”. W
połowie 1944 był największy pod
względem liczebności w kraju –
osiągnął stan 90 tys. ludzi,
z czego 60 tys. w części
wschodniej (woj. rzeszowskie)
oraz 30 tys. w części zachodniej.
Pierwszy komendant płk dypl.
Julian Filipowicz „Róg”.

24. Podokręg
AK
__________ ( 8 )Obszar
warszawski – kryptonim „Krynica”,
„Struga”, „Gorzelnia”, „Jastarnia”,
„Kuźnia”, „Białowieża”. Funkcjonował od 1942 do 1944. W kwietniu 1943 w podokręgu funkcjonowały 104 plutony uzbrojone
oraz 21 nieuzbrojonych, liczące
łącznie 14 142 osoby (w tym
1261 cywilów). Pierwszy komendant płk Hieronim Suszczyński
„Szeliga”.
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25. Okręg
AK
___________ ( 9 )Obszar
białostocki – kryptonimy „Lin”,
„Czapla”,
„Pełnia”,
„Sarna”,
„Maślanki”. Okręg dzielił się na
14
obwodów.
Bezpośrednio
przed akcją „Burza” liczył ponad
33 tys. żołnierzy. Po wkroczeniu
Armii Czerwonej na żołnierzy AK
spadły
masowe
represje.
Aresztowania, wywózki w głąb
ZSRR oraz fizyczna likwidacja
żołnierzy podziemia przez NKWD
i UB osłabiły potencjał AK.
Pierwszy
komendant
ppłk
Franciszek Ślęczka „Krak”.

26. Obszar _________ ( 7 ) – obszar obejmujący okręgi Lwów, Stanisławów
i Tarnopol
27. Samodzielny okręg AK ________ ( 6 )– kryptonimy „Len”, „Salon”, „Żyto”, „Orbis”, „Bank Handlowy”, „Spółdzielnia Rolnicza”, „Monopol”. Bezpośrednio przed
akcją „Burza”, po scaleniu z AK oddziałów BCh i NSZ, liczył 50-60 tys. żołnierzy. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i zatrzymaniu frontu na linii Wisły na żołnierzy AK spadły represje. Pomiędzy lipcem 1944 a marcem 1945 sowieckie i polskie siły bezpieczeństwa rozbiły trzy kolejne sztaby Okręgu i aresztowały czterech komendantów. Pierwszy komendant mjr Józef Spychalski „Czarny”,
„Dzierżyński”, „Samura”, „Socha”, „Soroka”, „Stryjek”.
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Pionowo
1. Podokręg AK __________ ( 8 ).
Kryptonimy „Garbarnia”, „Kooperatywa”, „Olsztyn”, zaś od 1 maja
1943 „Tuchola”, „Browar”. Funkcjonował na obszarze włączonej
do Prus Wschodnich Rejencji
ciechanowskiej, obejmującej powiaty dawnego województwa
warszawskiego. Pierwszy komendant por. rez. Eugeniusz Filipowicz „Czajka”.

2. ________ ( 6 ) Największy element struktury terytorialnej AK, np. białostocki,
lwowski, zachodni, warszawski. Dzielił się na okręgi lub na podokręgi.
3. Obszar ____________ ( 10 ) – obszar obejmujący podokręgi prawobrzeżny,
lewobrzeżny i Mazowsze
5. __________ ( 8 ) AK .Zachodni
Obszar warszawski – kryptonimy
„Hallerowo”, „Cukrownia”, zaś od
1 maja 1943 „Hajduki”. W skład
podokręgu wchodziły obwody
znajdujące się po zachodniej
strony Wisły, z dawnego województwa warszawskiego. Według
meldunku organizacyjnego KG
AK nr 220 za okres od
1 marca 1943 do 31 sierpnia
1943, w podokręgu funkcjonowało 179 plutonów (61 pełnych i 118
szkieletowych),
obejmujących
421 oficerów (308 w oddziałach
liniowych), 271 podchorążych i
2213 podoficerów. Podokręg
dysponował wówczas 25 ckm, 72
rkm, 1560 kb, 835 pistoletami 1
armatą ppanc, 5 kb ppanc i 1598 granatami. Pierwszy komendant płk Franciszek Jachieć „Roman”.
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7. Obszar __________ ( 8 ) – obszar obejmujący okręgi Pomorze i Poznań
9. Okręg AK _________ ( 7 )Obszar białostocki – kryptonimy „Kwadra”, „Twierdza”, „Żuraw”, „Rydze”. W 1943 dowództwo okręgu zostało aresztowane przez
Gestapo. Odtworzenia struktur podjął się na polecenie KG AK ppłk Henryk Krajewski „Trzeska”. Na czele dwóch kadrowych oddziałów partyzanckich w połowie maja przedostał się na przez Łuków i Siedlce na Polesie i rozpoczął odtwarzanie jednostek 30. Dywizji Piechoty w oparciu o miejscowe zasoby. Przed akcją „Burza” Okręg Poleski AK poniósł duże straty, zwłaszcza w 1943 i wiosną
1944. Spowodowane był one zarówno represjami niemieckimi, antypolskimi
działaniami partyzantki sowieckiej, (która zlikwidowała kilka oddziałów partyzanckich AK), jak i terrorem OUN-UPA w południowej części Polesia. Wiosną
1944 Okręg liczył zaledwie ok. 4,3 tys. żołnierzy, pozostających w większości
w konspiracji. Niewielkie zasoby broni były zupełnie niewystarczające nawet dla
wyposażenia tak skromnych sił. Pierwszy komendant mjr Aleksander Habiniak
„Kuźma”.
12. Samodzielny
okręg
AK
__________ ( 8 )– Miasto – kryptonimy „40”, „XX”, „Wydra”, „Drapacz”, „Prom”. Jednostka terytorialno-organizacyjna Armii Krajowej obejmująca teren Warszawy i
powiatu warszawskiego. Jednostki wojskowe okręgu wzięły
udział w Powstaniu Warszawskim. 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 tys. żołnierzy, w tej liczbie m.in. Kedyw
Komendy Głównej (ok. 2,4 tys. żołnierzy). W okręgu według tych samych danych funkcjonowało 800 plutonów (647 pełnych plutonów oraz 153 plutony
„szkieletowe”), w tym 198 plutonów Wojskowej Służby Ochrony powstania. Stan
bojowy oddziałów okręgu wynosił w ciągu całego powstania od 25 do 28 tys.
żołnierzy. O godzinie „W” do walki przystąpiło ok. 2,5 tys. uzbrojonych powstańców. 20 września 1944 rozkazem Dowódcy AK z oddziałów Okręgu utworzono Warszawski Korpus Armii Krajowej – komendant gen. Antoni Chruściel
„Monter”, „Nurt”.

206

38. STRUKTURA TERYTORIALNA ARMII KRAJOWEJ

13. Samodzielny
okręg
AK
_______ ( 5 )– kryptonimy „Kilof”,
„Komin”,
„Kuźnia”,
„Serce”,
„Chodnik”. W 1944 liczył około 25
tys. żołnierzy, posiadał dobrą
kadrę
dowódczą,
miał
opracowane plany powstania
powszechnego. Jedynym mankamentem był chroniczny brak
broni. Dość dobre uzbrojenie
posiadały
tylko
oddziały
partyzanckie, oddziały dywersyjne
oraz osłony sztabów. Pod bronią
było około 3 tys. żołnierzy, a
głównym źródłem jej pozyskiwania
były akcje przeprowadzane na
Niemcach. Pierwszy komendant
ppor. Józef Korol „Hajducki”,
„Starosta”.

15. Samodzielny
okręg
AK
______ ( 4 )– kryptonimy „Arka”,
„Kreton”, „Barka”, „Łania”. W momencie wkroczenia Armii Czerwonej na rzecz Okręgu pracowało już
ponad 40 tys. osób, z czego ponad 10 tys. zaprzysiężonych jako
żołnierze AK. Pierwszy komendant płk Leopold Okulicki „Pan
Jan”.
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17. Obwód I AK _____________ ( 11 ) , Stare Miasto (Samodzielny okręg AK Warszawa-Miasto) – kryptonimy „Trójka”, „3” (w ramach SZP), „41” (w ramach
ZWZ/AK), „XXI” (od 15 czerwca 1944), „I” (od 9 sierpnia 1944). Według Jerzego
Kirchmayera w obwodzie 1 marca 1944 oddziały obwodu (bez WSOP i WSK)
zorganizowane były w 90 plutonów pełnych i 3 szkieletowe, obejmując ok. 5,5
tys. osób, zaś według obliczeń Tomasza Strzembosza było to 2745 żołnierzy.
W trakcie powstania Rejon I obwodu (bez III i VIII Zgrupowania na Powiślu)
wraz z niektórymi oddziałami Rejonu 4 (batalion im. Czarnieckiego, Batalion im.
Łukasińskiego, część batalionu „Chrobry” oraz batalionu im. Kilińskiego) zostały
oddzielone na Starym Mieście, tworząc 7 sierpnia do 5 września Grupę „Północ” pod dowództwem płk. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego”. Główna
część obwodu, stanowiła Grupę „Śródmieście”, z której 8 sierpnia wydzielono
„Podobwód Śródmieście Południowe”, obejmujący Rejon 2 oraz Rejon 3. Po 20
września oddziały obwodu przekształciły się w 28. Dywizję Piechoty AK im. Stefana Okrzei. Pierwszy komendant ppłk Jan Lamers „Florian”.
18. Okręg AK ________ ( 6 )Obszar
zachodni – kryptonimy „Pałac”,
„Parcela”,
„Letnisko”.
Okręg
obejmował teren Kraju Warty z
wyłączeniem
Ziemi
Łódzkiej
i dzielił się na siedem inspektoratów rejonowych. W połowie 1943,
w okresie największego rozwoju,
siatka Okręgu liczyła ponad 10
tys. żołnierzy. Pierwszy komendant ppłk Rudolf Ostrihansky ps.
„Ludwik”.
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19. Obszar _____________ ( 11 ) – obszar obejmujący okręgi Białystok, Polesie i
Nowogródek
21. Okręg
AK
__________ ( 8 )Obszar lwowski
– kryptonimy „Komar”, „Tarcza”,
„Ton”.
Przez
jego
tereny
przebiegała strategiczna linia
kolejowa Lwów – Tarnopol –
Kijów, którą zaopatrywano Grupę
Armii
„Północna
Ukraina”.
Podobne
znaczenie
miały
magistrale drogowe. Wiosną
1943 w okręgu funkcjonowały
222 plutony. Łącznie siły okręgu
to ok. 11 100 żołnierzy, w tym 72
oficerów,
134
podchorążych
i 1930 podoficerów. Pierwszym
p.o.
komendanta
był
kpt.
Mieczysław
Widajewicz
„Czerma”.

23. Samodzielny
okręg
AK
_______ ( 5 )–
kryptonimy
„Hreczka”, „Proso”. Bezpośrednio
przed wkroczeniem na Wołyń
Sowietów w skład Okręgu wchodziły cztery inspektoraty złożone
z trzynastu obwodów oraz jeden
samodzielny ośrodek. W tym
okresie okręg liczył ok. 15 tys.
żołnierzy. Podczas akcji „Burza”
z sił okręgu utworzono 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK.
Pierwszy komendant mjr Brunon
Rolke „Aspik”.
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III. INDEKS ALFABETYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK
W indeksie zamieszczono alfabetycznie hasła ze wszystkich krzyżówek, np. nazwisko z imieniem, pełna nazwa piosenki czy wiersza, itp. Dla każdego hasła podany
jest: rozdział w którym ono występuje wraz z objaśnieniem, umiejscowienie hasła
na planszy oraz numer strony, na której zamieszczone jest objaśnienie.
1
106. Dywizja Piechoty AK Dom – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 8 ............ 133
11. Karpacka Dywizja Piechoty AK – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 13..... 134
12. Dywizja Piechoty AK – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 9....................... 133
1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia – Lotnicze wsparcie, poziomo 26........ 93
2
2. Dywizja Piechoty Legionów AK Pogoń – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 14
........................................................................................................................... 136
22. Dywizja Piechoty AK Jarosławska – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 17 137
24. Dywizja Piechoty AK Rzeszowska – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 21 134
25. Dywizja Piechoty AK – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 18 ..................... 137
27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 7 ...... 136
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo
20 ....................................................................................................................... 137
3
3. Dywizja Piechoty Legionów AK – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 11 ...... 133
30. Dywizja Piechoty AK Twierdza – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 6 ....... 135
5
5. Dywizja Piechoty AK Dzieci Lwowskich – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 14
........................................................................................................................... 134
6
6. Dywizja Piechoty AK Ziemi Krakowskiej Odwet – Odtwarzanie Sił Zbrojnych,
poziomo 23......................................................................................................... 134
7
7. Dywizja Piechoty AK Orzeł – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 10 ............. 133
8
8. Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta – Odtwarzanie Sił Zbrojnych,
poziomo 4........................................................................................................... 133
9
9. Podlaska Dywizja Piechoty AK – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 5 ......... 135
A
Adamecki Józef – Kapelani, poziomo 16................................................................. 66
Akcja Antyk – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 28..................................... 20
Akcja Główki – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 25 ................................... 27
Akcja Góral – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 25 ..................................... 19
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Akcja Koppe – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 29.................................... 28
Akcja Kretschmann – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 19......................... 26
Akcja megafonowa – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 20 ......................... 26
Akcja na Końskie – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 11 ............................ 25
Akcja Nieszpory – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 14.............................. 18
Akcja Oktober – Prasa, pionowo 2 ........................................................................ 173
Akcja Pensjonat – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 32.............................. 21
Akcja Taśma – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 6..................................... 16
Akcja Tse-tse – Prasa, poziomo 5......................................................................... 170
Akcja Wieniec – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 24 ................................. 27
Akcja Wilanów – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 9 .................................. 25
Alarmowa sieć radiowa – Łączność, pionowo 16 .................................................. 104
Aleksandrowicz Julian – Medycy, poziomo 15 ...................................................... 108
Antonówka (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, pionowo 4...................... 29
B
Bałuk Stefan – Cichociemni, poziomo 3 .................................................................. 46
Batalion – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 19............................................... 134
Batalion Golski
Historia AK w pigułce, poziomo 22..................................................................... 153
Oznaki oddziałów AK, pionowo 20..................................................................... 152
Batalion Odwet II - Oznaki oddziałów AK, pionowo 22 ......................................... 152
Batalion Parasol - Oznaki oddziałów AK, pionowo 13........................................... 151
Batalion Ruczaj - Pojazdy AK, poziomo 1 ............................................................. 153
Batalion Wigry - Oznaki oddziałów AK, pionowo 10...................................... 149, 151
Batalion Zaremba-Piorun - Oznaki oddziałów AK, pionowo 4............................... 150
Bąk Stanisław – Kapelani, poziomo 13 ................................................................... 65
Berezowica Mała (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, pionowo 7 ........... 36
Białostocki (obszar AK) – Struktura terytorialna, pionowo 19 ............................... 209
Biały Koń – Satyra, poziomo 5 .............................................................................. 186
Białystok (okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 24.................................... 204
Bielecki Walerian - Pojazdy AK, poziomo 8........................................................... 154
Bieńkowicz Tadeusz – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 10....................... 16
Biłka Królewska (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, pionowo 11 ........... 36
Bittner Ludwik – Generałowie, poziomo 7 ............................................................. 138
Biuletyn Informacyjny
Polskie Państwo Podziemne, pionowo 14 ......................................................... 167
Prasa, poziomo 24 ............................................................................................. 173
Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej – Prasa, poziomo 9................................................. 170
Biuletyn Żołnierski – Prasa, poziomo 21 ............................................................... 171
Biuro Finansów i Kontroli – Komenda Główna, poziomo 18 ................................... 85
Biuro Informacji i Propagandy – Komenda Główna, poziomo 9 .............................. 84
Błasińska Irena – Medycy, pionowo 26 ................................................................. 122
Błyskawica (radiostacja) – Łączność, poziomo 17 ................................................ 100
Bniński Adolf – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 1...................................... 165
Bojowa sieć łączności – Łączność, pionowo 11 .................................................... 103
Boryczka Adam – Cichociemni, pionowo 17 ........................................................... 50
Borys Adam – Cichociemni, poziomo 20................................................................. 43
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Bór (pseudonim) – Dowódcy, pionowo 21............................................................... 62
Braun Jerzy
Polskie Państwo Podziemne, poziomo 6 ........................................................... 162
Bredel Alina – Kobiety, poziomo 16......................................................................... 75
Bredel Janina – Kobiety, poziomo 8 ........................................................................ 73
Briggens pod Londynem – Cichociemni, poziomo 7 ............................................... 42
Broniewski Zygmunt – Generałowie, poziomo 18 ................................................. 140
Bruckenthal (kolonia niemiecka) – AK w samoobronie, pionowo 13....................... 37
Brygada dywersyjna Broda - Oznaki oddziałów AK, poziomo 19.......................... 148
Budziński Henryk - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 3................ 195
Burdziński Tadeusz – Cichociemni, poziomo 28 ..................................................... 46
Burza (kryptonim)
Akcja Burza, poziomo 3 ....................................................................................... 11
C
Ceber (miejsce walki) – Akcja Burza, pionowo 2..................................................... 14
Celestynów – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 23 ..................................... 19
Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 – Medycy, poziomo 18.............. 110
Chmielewski Henryk – Satyra, poziomo 21 ........................................................... 188
Chmielowski Antoni – Cichociemni, pionowo 16 ..................................................... 50
Chrobry I (batalion) - Oddziały w PW, poziomo 13................................................ 126
Chruściel Antoni
Dowódcy, pionowo 17 .......................................................................................... 61
Chwat (niemieckie działo pancerne) - Pojazdy AK, poziomo 18 ........................... 155
Chyczewski Andrzej - Pojazdy AK, pionowo 15 .................................................... 159
Ciągnik artyleryjski - Pojazdy AK, poziomo 19 ...................................................... 156
Cielecki Andrzej – Łączność, pionowo 13 ............................................................. 103
Czartoryski Michał – Kapelani, poziomo 21............................................................. 67
Czermiński Władysław – AK w samoobronie, poziomo 24...................................... 33
Czernichowski Iwan - Akcja Burza, pionowo 12 ...................................................... 14
D
Dakota (Douglas C-47 Skytrain) – Lotnicze wsparcie, poziomo 9 .......................... 90
Delegatura Rządu na Kraj – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 16 ............... 167
Dering Władysław – Medycy, pionowo 4 ............................................................... 116
Deszcz (kryptonim) – Akcja Burza, poziomo 11 ..................................................... 12
Dobrowolski Stanisław – Satyra, poziomo 8.......................................................... 186
Dysk (dywersyjno-sabotażowy oddział kobiecy AK) – Kobiety, poziomo 21......... 76
Dywizja – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 16................................................ 136
Dywizjon Motorowy - Oznaki oddziałów AK, poziomo 17...................................... 148
E
Eskadra – Lotnicze wsparcie, poziomo 22 .............................................................. 92
F
Falkowski Adolf – Medycy, poziomo 11................................................................. 107
Fieldorf August – Dowódcy, poziomo 22 ................................................................. 57
Fijałka Michał – AK w samoobronie, poziomo 14 .................................................... 30
Filipkowski Mieczysław –Generałowie, pionowo 2 ................................................ 142
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Frank Hans – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 21 ..................................... 18
Frantic 7 (kryptonim wyprawy lotniczej) – Lotnicze wsparcie, pionowo 7 ............... 94
Friedrich Tadeusz - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 14............. 193
Fronczak Henryk - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 24 .............. 194
Fróg Gracjan – Dowódcy, poziomo 16 .................................................................... 56
Frydrychowicz Tadeusz – Medycy, pionowo 11 .................................................... 118
G
Garncarczyk-Piotrowska Barbara – Medycy, pionowo 24..................................... 120
Gazety i czasopisma w języku niemieckim wydawane systematycznie – Prasa,
poziomo 23......................................................................................................... 172
Gertz Wanda – Kobiety, pionowo 7 ......................................................................... 80
Gęsiówka – Oddziały w PW, poziomo 8................................................................ 125
Główne zadanie AK – AK w pigułce, pionowo 18.................................................... 10
Godlewski Edward – Generałowie, poziomo 12 .................................................... 139
Godziemba (pseudonim) – Dowódcy, pionowo 7 .................................................... 59
Golski (batalion) - Oddziały w PW, poziomo 16 .................................................... 127
Gordziałkowski Otton - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 7.......... 196
Groch (kryptonim zrzutu) – Lotnicze wsparcie, poziomo 13.................................... 90
Grocholska-Kurkowiak Barbara - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo
22 ....................................................................................................................... 194
Grodzka-Gużkowska Magdalena – Kobiety, pionowo 1.......................................... 78
Grot (pseudonim) – Dowódcy, poziomo 7 ............................................................... 55
Grupa Artyleryjska Granat - Oznaki oddziałów AK, pionowo 2 ............................. 149
Grupy Szturmowe
Oznaki oddziałów AK, pionowo 3....................................................................... 149
H
Hanaczów - AK w samoobronie, poziomo 23.......................................................... 32
Handley Page Halifax – Lotnicze wsparcie, poziomo 25......................................... 93
Hollender Tadeusz – Satyra, pionowo 16.............................................................. 191
Hornowski Sergiusz – Medycy, poziomo 17.......................................................... 109
Huta Pieniacka – AK w samoobronie, pionowo 6.................................................. 35
Huta Stara – AK w samoobronie, poziomo 18......................................................... 31
Huta Stepańska – AK w samoobronie, pionowo 3 .................................................. 34
I
Iglewski Antoni – Cichociemni, pionowo 23............................................................. 52
Inspektorska sieć łączności – Łączność, pionowo 8 ............................................. 103
Insurekcja oraz Żołnierz Polski – Prasa, pionowo 11............................................ 176
Integralna część Sił Zbrojnych RP – AK w pigułce, poziomo 5 ................................. 9
Intonacja (kryptonim) – Lotnicze wsparcie, poziomo 17.......................................... 91
Iskry – Łączność, poziomo 12 ................................................................................. 99
Iwańska Alicja – Kobiety, pionowo 4 ....................................................................... 79
J
Jachimowski Tadeusz – Kapelani, pionowo 17 ....................................................... 71
Jachnina Anna – Satyra, pionowo 13 .................................................................... 190
Jagielski Stanisław – Cichociemni, pionowo 8 ........................................................ 47
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Jakubowski Jan – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 2 ................................. 165
Jankowski Jan – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 2 ................................... 161
Jankowski Tadeusz – Medycy, poziomo 32 .......................................................... 113
Januszkiewicz Henryk – Cichociemni, pionowo 18 ................................................. 51
Jazłowiec – AK w samoobronie, poziomo 8 ............................................................ 30
Jednorazowy nakład prasy konspiracyjnej – Prasa, poziomo 12 .......................... 171
Jedyny, uprawomocniony dowódca – AK w pigułce, pionowo 6 ............................. 10
Jensz Leon - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 13 ....................... 197
Jula – Akcja Burza, pionowo 1 ................................................................................ 13
K
Kalenkiewicz Maciej – Dowódcy, poziomo 14 ......................................................... 56
Kałużny Maksymilian – Satyra, pionowo 18 .......................................................... 191
Kałużówka – Akcja Burza, pionowo 4...................................................................... 14
Karasiówna Janina – Kobiety, pionowo 18.............................................................. 82
Karcz Jan – Generałowie, poziomo 17.................................................................. 140
Kardaś Kazimierz – Dowódcy, pionowo 14 ............................................................. 61
Karpiński Kazimierz - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 15 .......... 197
Karski Jan
Polskie Państwo Podziemne, poziomo 9 ........................................................... 163
Kaszyński Eugeniusz – Cichociemni, poziomo 5 .................................................... 41
Kauzik Stanisław – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 5 ............................... 166
Kedyw – Komenda Główna, pionowo 8................................................................... 86
Kiedrowski – Kapelani, pionowo 3........................................................................... 68
Kielce (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 14 ................... 202
Kielecki Korpus Armii Krajowej – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 24 ........... 135
Kierownictwo Walki Cywilnej – Komenda Główna, pionowo 15 .............................. 87
Kierownictwo Walki Konspiracyjnej – Komenda Główna, poziomo 19................... 85
Kierownictwo Walki Podziemnej – Komenda Główna, pionowo 3........................... 86
Kiliński (batalion) – Oddziały w PW, poziomo 5 .................................................... 124
Kiwerski Jan – Dowódcy, pionowo 18 ..................................................................... 62
Kiźny Roman – Dowódcy, poziomo 11.................................................................... 55
Klukowski Józef - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 16 ................ 197
Klukowski Zygmunt – Medycy, pionowo 7............................................................. 117
Kobiece Patrole Minerskie – Kobiety, poziomo 23 .................................................. 77
Kochański Władysław – Cichociemni, pionowo 15.................................................. 49
Kodelska-Łaszek Teresa - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 2 .... 195
Kolumna Motorowa Wydra - Pojazdy AK, pionowo 9 ............................................ 158
Komenda Główna AK
AK w pigułce, poziomo 18 ...................................................................................... 9
Komenda Policji – Oddziały w PW, pionowo 10 .................................................... 131
Komendant Główny AK – Komenda Główna, poziomo 16 ...................................... 85
Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość – Kobiety, poziomo 11............... 74
Komisja Terroru Moralnego – Prasa, poziomo 22 ................................................. 171
Komornicki Stanisław
Reprezentanci, pionowo 5................................................................................. 141
Komorowski Tadeusz
Dowódcy, poziomo 5 ............................................................................................ 54
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Kompania – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 3.............................................. 135
Kontrym Bolesław – Cichociemni, pionowo 14........................................................ 49
Kopisto Wacław – Cichociemni, poziomo 24........................................................... 44
Korboński Stefan
Polskie Państwo Podziemne, pionowo 3 ........................................................... 166
Korościatyn – AK w samoobronie, pionowo 17 ....................................................... 37
Korwin-Piotrowski Czesław – Prasa, pionowo 16.................................................. 176
Kossakowski Tadeusz – Cichociemni, poziomo 14................................................. 43
Koszary SS – Oddziały w PW, poziomo 7............................................................ 125
Kowalczyk Józef – Kapelani, pionowo 15................................................................ 70
Kowalczyk Stanisław – Satyra, poziomo 14 .......................................................... 187
Krajewski Henryk – Cichociemni, pionowo 21......................................................... 51
Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej AK – Odtwarzanie Sił Zbrojnych,
poziomo 22......................................................................................................... 134
Kraków (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 22 ................. 203
Kram – Łączność, pionowo 3 ............................................................................... 102
Kraszewska Wanda – Kobiety, poziomo 14 ............................................................ 75
Krybar – Oddziały w PW, poziomo 23 ................................................................... 128
Kryst Jan – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 31......................................... 21
Krzyżanowski Aleksander – Generałowie, pionowo 3........................................... 142
Kubuś
Pojazdy AK, poziomo 10 .................................................................................... 154
Kulej Lucjan - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 2........................ 192
Kurierska łączność zagraniczna – Łączność, poziomo 4 ........................................ 98
Kurierska łączność zamiejscowa – Łączność, poziomo 15..................................... 99
Kursy uzupełniające – Cichociemni, pionowo 9 ...................................................... 47
Kutschera Frank – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 29 ............................. 20
Kwaśniewska Maria Jadwiga - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 16
........................................................................................................................... 193
Kwatermistrz (II zastępca Szefa Sztabu) – Komenda Główna, poziomo 3 ............. 84
Kwiecień 1943 (początek wspierania samoobrony przez AK) – AK w samoobronie,
pionowo 21 ........................................................................................................... 39
L
Largo – Cichociemni, pionowo 25 ........................................................................... 53
Lądowiska – Lotnicze wsparcie, pionowo 16........................................................... 96
Leliwa-Roycewicz Henryk - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 10. 196
Lenk Henryk – Medycy, poziomo 9 ....................................................................... 106
Leśnik (zgrupowanie) – Oddziały w PW, poziomo 27 ........................................... 129
Liberator – Lotnicze wsparcie, poziomo 6 ............................................................... 89
Liczba Delegatur – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 7 ............................... 163
Liczba działek przeciwpancernych na uzbrojeniu AK – AK w pigułce, poziomo 2 .... 9
Liczba granatów na uzbrojeniu AK – AK w pigułce, pionowo 1............................... 10
Liczba karabinów maszynowych na uzbrojeniu AK – AK w pigułce, poziomo 7 ....... 9
Liczba karabinów na uzbrojeniu AK – AK w pigułce, pionowo 15 ........................... 10
Liczba lotów w ramach wsparcia AK – Lotnicze wsparcie, pionowo 4 .................... 94
Liczba lotów z Cichociemnymi – AK w pigułce, poziomo 22 ..................................... 9
Liczba obwodów AK – AK w pigułce, poziomo 21..................................................... 9
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Liczba oficerów AK – AK w pigułce, poziomo 16 ...................................................... 9
Liczba pełnych plutonów w AK – AK w pigułce, poziomo 12 .................................... 9
Liczba podchorążych w AK – AK w pigułce, pionowo 20 ........................................ 10
Liczba podoficerów w AK – AK w pigułce, pionowo 3 ............................................. 10
Liczba samodzielnych okręgów AK – AK w pigułce, poziomo 10 ............................. 9
Liczba wywiezionych od stycznia 1944 do ZSRR i uwięzionych żołnierzy AK – AK w
pigułce, poziomo 14 ............................................................................................... 9
Liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK – AK w pigułce, poziomo 17 .......................... 9
Liczba zmobilizowanych żołnierzy w akcji Burza – Akcja Burza, poziomo 17......... 13
Lida – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 12................................................. 16
Lipińska Grażyna – Kobiety, pionowo 10 ................................................................ 80
Lipiński Eryk – Satyra, pionowo 15........................................................................ 191
Listopad 1943 – Akcja Burza, poziomo 18 ...................................................... 13, 136
Lokajski Eugeniusz Zenon - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 6 . 192
Loth Edward – Medycy, pionowo 6........................................................................ 117
Lotnicza sieć radiowa – Łączność, pionowo 9 ...................................................... 103
Lublin (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 27.................... 204
Ludwikówka – AK w samoobronie, poziomo 16 ...................................................... 31
Lwow-Eberle Lidia – Kobiety, poziomo 15 .............................................................. 75
Lwowski (obszar AK) – Struktura terytorialna, poziomo 26................................... 204
Lwów (okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 11 ......................................... 201
Ł
Łódź (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 15...................... 207
Łukasiński (batalion) – Oddziały w PW, pionowo 2 ............................................... 130
M
Macieliński Emil – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 3 ................................ 22
Maliny – Łączność, pionowo 7............................................................................... 102
Maliszewski Aleksander – Satyra, pionowo 1........................................................ 188
Markowski Włodzimierz – Łączność, poziomo 7 ..................................................... 98
Martinowa Halina – Kobiety, pionowo 13 ................................................................ 81
Martyna Henryk Julian - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 21...... 198
Matuszewska Ewa – Medycy, pionowo 20 ............................................................ 119
Mauersberger Jan – Kapelani, poziomo 1............................................................... 63
Mazurkiewicz Jan – Generałowie, pionowo 10...................................................... 143
Medal Digno Laude – Medycy, pionowo 21........................................................... 120
Michalski Jan – Kapelani, pionowo 5....................................................................... 69
Micuta Wacław - Pojazdy AK, pionowo 6 .............................................................. 157
Miedniki – Akcja Burza, poziomo 15........................................................................ 12
Miejsce noszenia opaski podczas Powstania Warszawskiego – Oddziały w PW,
pionowo 12 ......................................................................................................... 131
Miejsce umieszczenia na opasce numeru oddziału – Oddziały w PW, poziomo 4
...................................................................................................................124, 131
Miotła (batalion) – Oddziały w PW, poziomo 17 .................................................... 127
Młociny (pułk) – Oddziały w PW, poziomo 20 ....................................................... 127
Monter – Dowódcy, pionowo 1 ................................................................................ 57
Moskit – Satyra, poziomo 17 ................................................................................. 187
Most I – Lotnicze wsparcie, poziomo 5.................................................................... 88
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Most II – Lotnicze wsparcie, pionowo 9................................................................... 95
Most III – Lotnicze wsparcie, pionowo 19................................................................ 96
Most IV – Lotnicze wsparcie, pionowo 18 ............................................................... 96
Most powietrzny – Lotnicze wsparcie, poziomo 21 ................................................. 92
Most V – Lotnicze wsparcie, poziomo 1 .................................................................. 88
Mucha Ludwik – Kapelani, poziomo 10 ................................................................... 64
Murowana Oszmianka – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 26 .................... 27
Muzeum Powstania Warszawskiego
Strażnicy pamięci, pionowo 21...............................................91, 98, 100, 102, 154
N
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych (zwierzchnik AK) – AK w pigułce, pionowo 11......... 10
Niedzielak Stefan – Kapelani, pionowo 11 .............................................................. 70
Niedźwiadek – Dowódcy, pionowo 15 ..................................................................... 61
Niezależnie od Armii Czerwonej – Akcja Burza, pionowo 14 .................................. 15
Nowak Jan
Cichociemni, poziomo 12 ..................................................................................... 48
Nowakowski Paweł - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 5............................ 179
Nowogródek (okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 10 .............................. 201
Nowy Wiśnicz – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 8 ................................... 24
O
Obszar – Struktura terytorialna, pionowo 2 ........................................................... 205
Obwód – Struktura terytorialna, poziomo 20 ......................................................... 202
Obwód Obroża - Oznaki oddziałów AK, poziomo 9 .............................................. 147
Oddział Dowodzenia i Łączności – Komenda Główna, poziomo 17 ....................... 85
Oddział Informacyjno-Wywiadowczy – Komenda Główna, poziomo 12.................. 85
Oddział Kwatermistrzowski – Komenda Główna, poziomo 1 .................................. 84
Oddział Operacyjno-Szkoleniowy – Komenda Główna, poziomo 13 ...................... 85
Oddział Organizacyjny – Komenda Główna, pionowo 10 ....................................... 86
Oddział Surowiec - Oznaki oddziałów AK, poziomo 21......................................... 148
Odwet - Lotnicze wsparcie, poziomo 23.................................................................. 92
Oj, bieda, bieda wszędzie – Satyra, pionowo 9..................................................... 189
Okręg – Struktura terytorialna, poziomo 4............................................................. 200
Okręgowa sieć radiowa – Łączność, pionowo 5.................................................... 102
Okulicki Leopold – Dowódcy, pionowo 6 ................................................................. 58
Olbrycht Bruno – Generałowie, pionowo 11 .......................................................... 143
Omnibus (kryptonim kompanii radiotelegraficznej) – Łączność, poziomo 10.......... 99
Orbis (kryptonim zawiązkowej kompanii radiotelegraficznej) – Łączność, pionowo
14 ....................................................................................................................... 104
Organizacja ogólnonarodowa – AK w pigułce, poziomo 23 ...................................... 9
Organizacja wojskowa Jerzyki - Oznaki oddziałów AK, pionowo 11..................... 151
Ostani – Cichociemni, pionowo 11 .......................................................................... 48
Ostoja-Chrostowski Stanisław ... i - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo
20 ....................................................................................................................... 194
Ostra Brama (kryptonim) – Akcja Burza, poziomo 13 ............................................. 12
Ostrowski Bolesław – Generałowie, poziomo 4..................................................... 138
Ośrodek samoobrony – AK w samoobronie, pionowo 12 ...................................... 36
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Ośrodek samoobrony czynnej Ziemi Wileńskiej AK – AK w samoobronie, poziomo
25 ......................................................................................................................... 33
Otwinowska Barbara – Kobiety, poziomo 5............................................................. 73
Owczarnia (miejsce zrzutu) – Lotnicze wsparcie, pionowo 10 ................................ 95
Oznaka Absolwenta SPRP AK - Oznaki oddziałów AK, pionowo 7 ...................... 150
P
Paczkowski Alfred – Cichociemni, poziomo 22 ....................................................... 44
Pańska Dolina (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, poziomo 27 .............. 34
Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 11
...........................................................................................................................163
Papée Adam - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 8....................... 196
Paradowska Kazimiera – Medycy, poziomo 22..................................................... 111
Parasol (batalion) – Oddziały w PW, poziomo 10 ................................................. 126
Pecynka (miejsce walk) – Akcja Burza, poziomo 16 ............................................... 12
Pełczyński Tadeusz – Dowódcy, pionowo 12.......................................................... 60
Petrynowska Hanna – Medycy, poziomo 27 ......................................................... 111
Pfeiffer Franciszek – Generałowie, poziomo 1 ...................................................... 138
Piasecki Józef – Medycy, poziomo 30................................................................... 112
Piechowiak Kazimierz – Medycy, pionowo 3......................................................... 115
Piekałkiewicz Jan – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 12 ............................ 167
Pielaszów (miejsce walki) – Akcja Burza, pionowo 16 ............................................ 15
Pierzyna (kryptonim zrzutowiska) – Lotnicze wsparcie, pionowo 1......................... 93
Pietraszewicz Bronisław – Dowódcy, poziomo 20................................................... 57
Pilch Adolf – Dowódcy, pionowo 13 ........................................................................ 60
Pilecki Giedymin – Kapelani, poziomo 12 ............................................................... 64
Pilipiec Michał – Kapelani, pionowo 7 ..................................................................... 69
Piwnik Jan – Cichociemni, poziomo 27 ................................................................... 45
Piwońska Julia – Kobiety, pionowo 3 ...................................................................... 79
Placówka samoobrony – AK w samoobronie, poziomo 28 ..................................... 34
Pluta-Czachowski Kazimierz – Dowódcy, pionowo 4 .............................................. 58
Pluton – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 2 .................................................... 135
Pluton Głuchoniemi - Oznaki oddziałów AK, pionowo 14...................................... 151
Pluton Pancerny Kolumny Motorowej - Pojazdy AK, pionowo 7 ........................... 158
Pluton Słowaków - Oznaki oddziałów AK, poziomo 15 ......................................... 147
Początek zrzutów Sowietów dla Powstania Warszawskiego – Lotnicze wsparcie,
pionowo 12 ........................................................................................................... 95
Poczta Główna – Oddziały w PW, poziomo 28 ..................................................... 129
Poczty główne – Łączność, poziomo 19................................................................ 101
Podległość AK – AK w pigułce, pionowo 4 .............................................................. 10
Podogoniec – Satyra, pionowo 12......................................................................... 190
Podrobione zarządzenie – Prasa, poziomo 1........................................................ 170
Podwydział N – Prasa, pionowo 7 ......................................................................... 175
Podziemne Szkolnictwo – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 20 .................. 164
Polesie (okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 9......................................... 206
Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna (PAST) – Oddziały w PW, poziomo 25...... 128
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) – Oddziały w PW, poziomo 6
........................................................................................................................... 124
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Polskie Państwo Podziemne – AK w pigułce, poziomo 24........................................ 9
Południe (grupa) – Oddziały w PW, poziomo 1 ..................................................... 123
Pomocy Żołnierzowi (Referat) – Kobiety, poziomo 17 ............................................ 75
Pomorze (okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 6...................................... 200
Pospieszalski Antoni – Cichociemni, poziomo 26 ................................................... 45
Powstanie powszechne (cel działalności) – AK w pigułce, pionowo 19 .................. 10
Powstanie Warszawskie
Akcja Burza, poziomo 9 ....................................................................................... 11
Poznań (okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 18 ...................................... 208
Poznański Jan – Cichociemni, pionowo 19 ............................................................. 51
Północ (grupa) – Oddziały w PW, pionowo 21 ...................................................... 132
Północny (okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 1...................................... 205
Półpancerny Chevrolet - Pojazdy AK, poziomo 5.................................................. 154
Prasa gadzinowa – Satyra, poziomo 3 .................................................................. 186
Proces Szesnastu – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 19 ........................... 164
Prywatna Szkoła Zawodowa dla ... Personelu Sanitarnego – Medycy, pionowo 14
........................................................................................................................... 119
Przebraże – AK w samoobronie, pionowo 19 ......................................................... 38
Przysposobienie Wojskowe Kobiet – Kobiety, poziomo 25..................................... 77
Przytocki Józef – Kapelani, pionowo 12 .................................................................. 70
Pukacki Franciszek – AK w samoobronie, poziomo 15........................................... 30
Pułk – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, poziomo 15 ..................................................... 134
Pułk Baszta - Oznaki oddziałów AK, poziomo 6.................................................... 146
Pułk Palmiry-Młociny - Oznaki oddziałów AK, poziomo 5 ..................................... 146
Punkty sanitarne – Medycy, poziomo 28............................................................... 112
Pużak Kazimierz – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 4................................ 162
R
Rachwał Bronisław – Cichociemni, poziomo 4 ........................................................ 41
Radosław (zgrupowanie) – Oddziały w PW, poziomo 15...................................... 127
Rafałówka (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, pionowo 20.................... 39
Rapp Zofia – Kobiety, poziomo 22 .......................................................................... 76
Ratajski Cyryl – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 10................................... 167
Riposta (kryptonim sezonu operacyjnego) – Lotnicze wsparcie, pionowo 2 ........... 94
Rogulski Jan – Medycy, poziomo 5 ....................................................................... 105
Rostworowski Stanisław –Generałowie, pionowo 16 ............................................ 145
Rostworowski Tomasz – Kapelani, pionowo 2 ........................................................ 68
Rostwo-Suski Leszek - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 5 ........ 196
Rowecki Stefan
AK w pigułce, poziomo 8 ........................................................................................ 9
Dowódcy, pionowo 10 .......................................................................................... 59
Rozmiłowski Roman – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 4 ......................... 23
Róg (zgrupowanie) – Oddziały w PW, poziomo 11 ............................................... 126
Ruczaj (batalion) – Oddziały w PW, pionowo 14................................................... 131
Rudowski Witold – Medycy, poziomo 31 ............................................................... 113
Rufin Franciszek – Kapelani, poziomo 20 ............................................................... 66
Rutkowski Jerzy – Prasa, pionowo 20................................................................... 177
Rutkowski Leopold – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 12 .......................... 164
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Rybcza (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, poziomo 22 ......................... 32
Rymarze (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, poziomo 9......................... 30
Rzeczpospolita Augustowska - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 10.......... 181
Rzeczpospolita braci Bielskich - Rzeczpospolite Partyzanckie, pionowo 19 ........ 185
Rzeczpospolita Brenneńska - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 8 .............. 180
Rzeczpospolita Daleszycka - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 21............. 183
Rzeczpospolita Dziewieniska - Rzeczpospolite Partyzanckie, pionowo 2 ............ 183
Rzeczpospolita Iwonicka - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 12 ................. 181
Rzeczpospolita Józefowska - Rzeczpospolite Partyzanckie, pionowo 11............. 184
Rzeczpospolita Kampinoska - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 6 ............. 180
Rzeczpospolita mjr. Dobrzańskiego - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 13 182
Rzeczpospolita Nalibocka - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 3 ................. 179
Rzeczpospolita Niebylecka - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 18.............. 182
Rzeczpospolita Ochotnicka - Rzeczpospolite Partyzanckie, pionowo 7 ............... 183
Rzeczpospolita Ostrowska - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 20 .............. 182
Rzeczpospolita Pinczowska (Kazimiersko-Proszowicka) - Rzeczpospolite
Partyzanckie, pionowo 16 .................................................................................. 184
Rzeczpospolita Polska – Prasa, pionowo 4........................................................... 174
Rzeczpospolita Raciechowska - Rzeczpospolite Partyzanckie, pionowo 4 .......... 183
Rzeczpospolita Radecznicka – Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 1............ 179
Rzeczpospolita Świętokrzyska - Rzeczpospolite Partyzanckie, pionowo 9 .......... 183
Rzeczpospolita Turgielska - Rzeczpospolite Partyzanckie, poziomo 15............... 182
Rzepecki Jan
Dowódcy, pionowo 19 .......................................................................................... 62
S
Sadowski Cyprian – Medycy, pionowo 19 ............................................................. 119
Salamucha Jan – Kapelani, pionowo 4 ................................................................... 68
Samochody pożarnicze - Pojazdy AK, pionowo 2 ................................................. 156
Samodzielne placówki samoobrony – AK w samoobronie, pionowo 5 ................... 35
Samodzielny okręg – Struktura terytorialna, poziomo 8........................................ 201
Sawicki Kazimierz – Generałowie, pionowo 8 ....................................................... 143
Schmalz Karl – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 15................................... 25
Selborne – Akcja Burza, pionowo 9......................................................................... 14
Sieć dowodzenia Warszawskiego Okręgu AK (Niebieska) – Łączność, pionowo 2
........................................................................................................................... 102
Sieć szpitali polowych – Medycy, poziomo 12....................................................... 107
Sikorski Stanisław – Kapelani, poziomo 19 ............................................................. 66
Skarga Barbara – Kobiety, poziomo 24................................................................... 77
Skłonienie ZSRR – Akcja Burza, pionowo 5............................................................ 14
Skroczyński Albin – Generałowie, poziomo 15...................................................... 139
Służba Pomoc Żołnierzowi - Oznaki oddziałów AK, pionowo 8 ............................ 150
Służba Zwycięstwu Polski – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 8 ................. 167
Sobkowiak Edmund - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 11.......... 193
Sokołowska Maria – Kobiety, pionowo 12 ............................................................... 81
Sosnkowski Kazimierz
Dowódcy, poziomo 2 ............................................................................................ 54
Sotnia – AK w samoobronie, pionowo 2.................................................................. 34
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Specjalna sieć alarmowa – Łączność, poziomo 18............................................... 101
Sportowcy w AK - Historia AK w pigułce, pionowo 4............................................. 192
Spowodowanie przybycia – Akcja Burza, pionowo 7 .............................................. 14
Stanek Józef – Kapelani, pionowo 19 ..................................................................... 72
Stanisławów (okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 16 .............................. 202
Starówka (zdobyczny transporter) - Pojazdy AK, poziomo 17 .............................. 155
Staszauer Józef – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 5 ................................ 23
Stefański Józef – Kapelani, poziomo 8.................................................................... 64
Stępień Jan – Kapelani, poziomo 6 ......................................................................... 63
Strehl Leon – Medycy, pionowo 2 ......................................................................... 115
Suchary – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 27 .......................................... 20
Syrena (kryptonim komórki) – Lotnicze wsparcie, pionowo 6 ................................. 94
Szarawa Józef Franciszek - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 18194
Szef Operacji (I zastępca Szefa Sztabu) – Komenda Główna, poziomo 14 ........... 85
Szef Sztabu – Komenda Główna, pionowo 11 ........................................................ 86
Szefostwo Biur Wojskowych – Komenda Główna, pionowo 7 ............................... 86
Szmatławiec – Satyra, poziomo 7 ......................................................................... 186
Szostak Zbigniew – Lotnicze wsparcie, poziomo 15 ............................................... 91
Szpital Maltański – Medycy, pionowo 25............................................................... 121
Szpital św. Jana Bożego – Medycy, poziomo 10 .................................................. 106
Szpital Wolski – Medycy, pionowo 1 ..................................................................... 114
Sztab Komendy Głównej – Komenda Główna, pionowo 2 ..................................... 85
Sztuka i Naród – Prasa, pionowo 13 ..................................................................... 176
Szulc Jadwiga – Medycy, poziomo 8..................................................................... 106
Szwiec Waldemar – Cichociemni, poziomo 10........................................................ 42
Szydło – Prasa, poziomo 13.................................................................................. 171
Ś
Ścibor-Rylski Zbigniew –Generałowie, pionowo 13 .............................................. 144
Ściegienny Wincenty – Cichociemni, pionowo 3 ..................................................... 46
Śląsk (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 13..................... 207
Ślązak Henryk - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 12 .................. 197
Środowisko Batalionu Łukasiński - Sztandary, poziomo 10 .................................. 130
Śródmieście (grupa) – Oddziały w PW, pionowo 9 ............................................... 130
Śródmieście (obwód AK) – Struktura terytorialna, pionowo 17 ............................. 208
Świcarz Tadeusz - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 1 ................ 195
Świda Józef – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 7 ...................................... 24
Świt Polski – Prasa, pionowo 15 ........................................................................... 176
T
Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze – Prasa, pionowo 3 ................................. 173
Tajny Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego – Medycy, pionowo 13..... 118
Tarnawski Stefan – Medycy, poziomo 16.............................................................. 108
Tarnopol (okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 1 ...................................... 209
Tatar Stanisław – Generałowie, pionowo 5 ........................................................... 142
Teatrzyk Kukiełki pod Barykadą – Satyra, pionowo 5 ........................................... 189
Tokarzewski Michał – Dowódcy, pionowo 2 ............................................................ 57
Tomalak Irena – Kobiety, poziomo 9 ....................................................................... 74
Tomaszewski Stanisław – Satyra, pionowo 2........................................................ 189
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Tomiczek Antoni – Lotnicze wsparcie, poziomo 20................................................. 92
Torwid (pseudonim) – Dowódcy, poziomo 9 ........................................................... 55
Transport samochodowy - Pojazdy AK, poziomo 11............................................. 154
Trościaniec Wielki (miejsce samoobrony) – AK w samoobronie, pionowo 20 ....... 39
Trószyński Zygmunt – Kapelani, pionowo 9 ............................................................ 69
Tumidajski Kazimierz – Generałowie, pionowo 14 ................................................ 144
Turowski Ludwik - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 23............... 194
U
Ukraińska Powstańcza Armia – AK w samoobronie, poziomo 1............................. 29
Ulotka z karykaturą Stalina – Prasa, poziomo 19.................................................. 171
Ulotka z podobizną Churchila – Prasa, pionowo 18.............................................. 177
Ulrich Wasilij – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 13.................................... 164
Ustupski Jerzy - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 4 .................... 192
Uszycki Jerzy – Łączność, pionowo 6 ................................................................... 102
Uświadomienie władzom sowieckim – Akcja Burza, poziomo 21 ........................... 13
V
Vickers Wellington – Lotnicze wsparcie, poziomo 3................................................ 88
W
Wacek (samodzielny pluton pancerny) - Pojazdy AK, poziomo 14 ....................... 155
Wacek Szczepan – Medycy, pionowo 23 .............................................................. 120
Wachlarz – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 30......................................... 20
Wajszczuk Barbara – Medycy, poziomo 1............................................................. 105
Walkiewicz Zygmunt - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, pionowo 17......... 197
Wałęga Mieczysław – Generałowie, poziomo 8 .................................................... 138
Warszawa (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 12............. 206
Warszawski (obszar AK) – Struktura terytorialna, pionowo 3 ............................... 205
Warszawski Korpus Armii Krajowej – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 1 ...... 135
Warsztat rusznikarski (niemiecki, ruchomy) - Pojazdy AK, pionowo 1.................. 156
Wasilewska Halina – Kobiety, pionowo 6 ................................................................ 80
Watra – Prasa, pionowo 10 ................................................................................... 175
Weffels Ernst – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 22 .................................. 19
Werble wolności – Prasa, pionowo 8..................................................................... 175
Wesołowski Stefan – Medycy, poziomo 29 ........................................................... 112
Wiadomości Polskie – Prasa, poziomo 17 ............................................................ 171
Wicyń – AK w samoobronie, poziomo 26 ................................................................ 33
Wielkopolska Ekspozytura Wywiadowcza – Kobiety, pionowo 20 .......................... 82
Wilga (kryptonim zrzutowiska) – Lotnicze wsparcie, pionowo 24............................ 97
Wilkanowicz Roman – Satyra, poziomo 11 ........................................................... 187
Will Andrzej – Satyra, pionowo 10......................................................................... 190
Wilno (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 3 ...................... 199
Witek Franciszek – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 16 ............................ 18
Wittek Maria – Generałowie, poziomo 19.............................................................. 141
Wojskowa Służba Kobiet – Kobiety, poziomo 19 .................................................... 76
Wojskowa Służba Ochrony Powstania – Komenda Główna, poziomo 5................. 84
Wołyń (samodzielny okręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 1 ..................... 209
Wołyńskie (województwo) – Akcja Burza, pionowo 8.............................................. 14
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WP (zdobyczny czołg) - Pojazdy AK, pionowo 4................................................... 157
Wschodni (podokręg AK) – Struktura terytorialna, poziomo 24 ............................ 203
Współdziałanie z Armią Czerwoną – Akcja Burza, poziomo 10 .............................. 11
Wyroki sądów podziemnych – Akcje sabotażowo-dywersyjne, poziomo 13 ........... 17
Wyszyński Stefan – Kapelani, poziomo 14.............................................................. 65
Z
Zaborowski Jan – Satyra, poziomo 6 .................................................................... 186
Zachodni (obszar AK) – Struktura terytorialna, pionowo 7.................................... 206
Zachodni (podokręg AK) – Struktura terytorialna, pionowo 5................................ 205
Zagra-Lin – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 1 .......................................... 22
Zagraniczna sieć radiowa – Łączność, poziomo 1 .................................................. 98
Zagroda (kryptonim) – Komenda Główna, pionowo 4 ............................................. 86
Zajączkowski Czesław - Rzeczpospolite Partyzanckie, pionowo 14..................... 184
Zalewski Janusz - Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, poziomo 9 ................. 193
Załęski Grzegorz – Satyra, poziomo 19 ................................................................ 187
Zamach na kasyno przy alei Szucha – Akcje sabotażowo-dywersyjne, pionowo 17
............................................................................................................................. 26
Zanegowanie alianckiego podziału – Akcja Burza, poziomo 20.............................. 13
Zapała Julian – Dowódcy, poziomo 8...................................................................... 55
Zasmyki (ośrodek samoobrony) – AK w samoobronie, pionowo 10 ...................... 36
Zastępca Szefa Sztabu ds. Organizacyjnych – Komenda Główna, pionowo 6....... 86
Zawacka Elżbieta – Generałowie, poziomo 9........................................................ 139
Zawierta Ludwika
Kobiety, pionowo 2 ............................................................................................... 79
Zelenay Tadeusz – Satyra, pionowo 4 .................................................................. 189
Zemsta (kryptonim) – Akcja Burza, poziomo 19...................................................... 13
Zębik Antoni – Łączność, pionowo 1 ..................................................................... 101
Zgrupowanie Chrobry II - Oznaki oddziałów AK, poziomo 12 ............................... 147
Zgrupowanie Kryska - Oznaki oddziałów AK, pionowo 18 .................................... 152
Zgrupowanie Leśnik - Oznaki oddziałów AK, poziomo 23 .................................... 148
Zgrupowanie Okręgu AK Nowogródek – Odtwarzanie Sił Zbrojnych, pionowo 12136
Zgrupowanie Róg - Oznaki oddziałów AK, poziomo 1 .......................................... 146
Zgrupowanie Żniwiarz - Oznaki oddziałów AK, poziomo 16 ................................. 147
Zieja Jan– Kapelani, pionowo 18............................................................................. 71
Zieliński Bohdan – Generałowie, poziomo 21 ....................................................... 141
Ziółek Zygmunt – Satyra, poziomo 20 ................................................................... 187
Ziółkowski Stanisław – Kapelani, poziomo 22 ......................................................... 67
Znak tożsamości Działu Szyfrów i Łączności Kurierskiej - Oznaki oddziałów AK,
poziomo 25......................................................................................................... 149
Zrzutowiska – Lotnicze wsparcie, pionowo 11 ........................................................ 95
Zub Leonard – Cichociemni, poziomo 1 .................................................................. 40
Związek Walki Zbrojnej – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 17 ................... 164
Zych Władysław – Polskie Państwo Podziemne, pionowo 21............................... 169
Ż
Żaba (kryptonim placówki odbioru zrzutów) – Lotnicze wsparcie, poziomo 14....... 90
Żaglowiec (zgrupowanie) – Oddziały w PW, pionowo 3........................................ 130
Żegota (kryptonim) – Polskie Państwo Podziemne, poziomo 22 .......................... 165
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Żenczykowski Tadeusz – Prasa, pionowo 6.......................................................... 174
Żmija (zgrupowanie) – Oddziały w PW, poziomo 26............................................. 129
Żoliborz (dzielnica Warszawy w której walczyła część Grupy Północ) – Oddziały w
PW, poziomo 29 ................................................................................................. 130
Żubr (zgrupowanie) – Oddziały w PW, pionowo 18 .............................................. 131
Żyrafa (zgrupowanie) – Oddziały w PW, pionowo 19............................................ 132
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W indeksie zamieszczono alfabetycznie hasła dla kolejnych krzyżówek, np. nazwisko z imieniem, pełna nazwa piosenki czy wiersza, itp. Dla każdego hasła podany
jest numer strony, na której zamieszczone jest hasło i objaśnienie.
Rozdział 1 ARMIA KRAJOWA W „PIGUŁCE”
Bieżąca walka, pionowo 13 ..................................................................................... 10
Główne zadanie AK, pionowo 18............................................................................. 10
Integralna część Sił Zbrojnych RP, poziomo 5 .......................................................... 9
Jedyny, uprawomocniony dowódca, pionowo 6 ...................................................... 10
Komenda Główna AK, poziomo 18............................................................................ 9
Liczba działek przeciwpancernych na uzbrojeniu AK, poziomo 2 ............................. 9
Liczba granatów na uzbrojeniu AK, pionowo 1 ....................................................... 10
Liczba karabinów maszynowych na uzbrojeniu AK, poziomo 7 ................................ 9
Liczba karabinów na uzbrojeniu AK, pionowo 15.................................................... 10
Liczba lotów z Cichociemnymi, poziomo 22 ............................................................. 9
Liczba obwodów AK, poziomo 21 ............................................................................. 9
Liczba oficerów AK, poziomo 16 ............................................................................... 9
Liczba pełnych plutonów w AK, poziomo 12 ............................................................. 9
Liczba podchorążych w AK, pionowo 20 ................................................................. 10
Liczba podoficerów w AK, pionowo 3 ...................................................................... 10
Liczba samodzielnych okręgów AK, poziomo 10 ...................................................... 9
Liczba wywiezionych od stycznia 1944 do ZSRR i uwięzionych żołnierzy AK,
poziomo 14 ................................................................................................................ 9
Liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK, poziomo 17 ................................................... 9
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych (zwierzchnik AK), pionowo 11 ................................ 10
Organizacja ogólnonarodowa, poziomo 23 ............................................................... 9
Podległość AK, pionowo 4....................................................................................... 10
Polskie Państwo Podziemne, poziomo 24................................................................. 9
Powstanie powszechne (cel działalności), pionowo 19........................................... 10
Rowecki Stefan, poziomo 8 ....................................................................................... 9
Rozdział 2 AKCJA „BURZA”
Burza (kryptonim), poziomo 3.................................................................................. 11
Ceber (miejsce walki), pionowo 2............................................................................ 14
Czernichowski Iwan, pionowo 12 ............................................................................ 14
Deszcz (kryptonim), poziomo 11 ............................................................................ 12
Jula, pionowo 1........................................................................................................ 13
Kałużówka, pionowo 4............................................................................................. 14
Liczba zmobilizowanych żołnierzy w akcji Burza, poziomo 17................................ 13
Listopad 1943, poziomo 18 ..................................................................................... 13
Miedniki, poziomo 15............................................................................................... 12
Niezależnie od Armii Czerwonej, pionowo 14 ......................................................... 15
Ostra Brama (kryptonim), poziomo 13..................................................................... 12
Pecynka (miejsce walk), poziomo 16 ...................................................................... 12
Pielaszów (miejsce walki), pionowo 16 ................................................................... 15
Powstanie Warszawskie, poziomo 9 ....................................................................... 11
Selborne, pionowo 9................................................................................................ 14
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Skłonienie ZSRR, pionowo 5................................................................................... 14
Spowodowanie przybycia, pionowo 7...................................................................... 14
Uświadomienie władzom sowieckim, poziomo 21................................................... 13
Wołyńskie (województwo), pionowo 8 ..................................................................... 14
Współdziałanie z Armią Czerwoną, poziomo 10 ..................................................... 11
Zanegowanie alianckiego podziału, poziomo 20..................................................... 13
Zemsta (kryptonim), poziomo 19 ............................................................................. 13
Rozdział 3 AKCJE SABOTAŻOWO-DYWERSYJNE I WYROKOWOLIKWIDACYJNE
Akcja Antyk, poziomo 28 ......................................................................................... 20
Akcja Główki, pionowo 25........................................................................................ 27
Akcja Góral, poziomo 25 ......................................................................................... 19
Akcja Koppe, pionowo 29 ........................................................................................ 28
Akcja Kretschmann, pionowo 19 ............................................................................. 26
Akcja megafonowa, pionowo 20.............................................................................. 26
Akcja na Końskie, pionowo 11................................................................................. 25
Akcja Nieszpory, poziomo 14 .................................................................................. 18
Akcja Pensjonat, poziomo 32 .................................................................................. 21
Akcja pod Arsenałem, pionowo 18 .......................................................................... 26
Akcja Taśma, poziomo 6 ......................................................................................... 16
Akcja Wieniec, pionowo 24...................................................................................... 27
Akcja Wilanów, pionowo 9....................................................................................... 25
Bieńkowicz Tadeusz, poziomo 10 ........................................................................... 16
Celestynów, poziomo 23 ......................................................................................... 19
Frank Hans, poziomo 21 ......................................................................................... 18
Kryst Jan, poziomo 31 ............................................................................................. 21
Kutschera Frank, poziomo 29.................................................................................. 20
Lida, poziomo 12 ..................................................................................................... 16
Macieliński Emil, pionowo 3..................................................................................... 22
Murowana Oszmianka, pionowo 26 ........................................................................ 27
Nowy Wiśnicz, pionowo 8........................................................................................ 24
Pohotowko Mychajło Mykołajowycz, pionowo 2 ...................................................... 22
Rozmiłowski Roman, pionowo 4.............................................................................. 23
Schmalz Karl, pionowo 15 ....................................................................................... 25
Staszauer Józef, pionowo 5 .................................................................................... 23
Suchary, poziomo 27............................................................................................... 20
Świda Józef, pionowo 7........................................................................................... 24
Wachlarz, poziomo 30 ............................................................................................. 20
Weffels Ernst, poziomo 22....................................................................................... 19
Witek Franciszek, poziomo 16................................................................................. 18
Wyroki sądów podziemnych, poziomo 13 ............................................................... 17
Zagra-Lin, pionowo 1............................................................................................... 22
Zamach na kasyno przy alei Szucha, pionowo 17 .................................................. 26
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Rozdział 6 ARMIA KRAJOWA W SAMOOBRONIE NA KRESACH
WSCHODNICH
Antonówka (miejsce samoobrony), pionowo 4 ...................................................... 29
Berezowica Mała (miejsce samoobrony), pionowo 7 ............................................ 36
Biłka Królewska (miejsce samoobrony), pionowo 11 ............................................. 36
Bruckenthal (kolonia niemiecka), pionowo 13 ......................................................... 37
Czermiński Władysław, poziomo 24 ........................................................................ 33
Fijałka Michał, poziomo 14 ...................................................................................... 30
Hanaczów, poziomo 23 .......................................................................................... 32
Huta Pieniacka, pionowo 6 .................................................................................... 35
Huta Stara, poziomo 18........................................................................................... 31
Huta Stepańska, pionowo 3 ................................................................................... 34
Jazłowiec, poziomo 8 .............................................................................................. 30
Korościatyn, pionowo 17 ......................................................................................... 37
Kwiecień 1943 (początek wspierania samoobrony przez AK), pionowo 21 .......... 39
Ludwikówka, poziomo 16 ........................................................................................ 31
Ośrodek samoobrony czynnej Ziemi Wileńskiej AK, poziomo 25 .......................... 33
Ośrodek samoobrony, pionowo 12......................................................................... 36
Pańska Dolina (miejsce samoobrony), poziomo 27 ............................................... 34
Placówka samoobrony, poziomo 28........................................................................ 34
Przebraże, pionowo 19............................................................................................ 38
Pukacki Franciszek, poziomo 15 ............................................................................. 30
Rafałówka (miejsce samoobrony), pionowo 20 ..................................................... 39
Rybcza (miejsce samoobrony), poziomo 22............................................................ 32
Rymarze (miejsce samoobrony), poziomo 9 ........................................................... 30
Samodzielne placówki samoobrony, pionowo 5 .................................................... 35
Sotnia, pionowo 2 .................................................................................................... 34
Trościaniec Wielki (miejsce samoobrony), pionowo 20 ......................................... 39
Ukraińska Powstańcza Armia, poziomo 1 ............................................................... 29
Wicyń, poziomo 26 ................................................................................................. 33
Zasmyki (ośrodek samoobrony), pionowo 10 ....................................................... 36
Rozdział 8 CICHOCIEMNI
Bałuk Stefan, poziomo 3.......................................................................................... 46
Boryczka Adam, pionowo 17 ................................................................................... 50
Borys Adam, poziomo 20 ........................................................................................ 43
Briggens pod Londynem, poziomo 7 ...................................................................... 42
Burdziński Tadeusz, poziomo 28............................................................................. 46
Chmielowski Antoni, pionowo 16............................................................................. 50
Iglewski Antoni, pionowo 23 .................................................................................... 52
Jagielski Stanisław, pionowo 8 ................................................................................ 47
Januszkiewicz Henryk, pionowo 18......................................................................... 51
Kaszyński Eugeniusz, poziomo 5 ............................................................................ 41
Kochański Władysław, pionowo 15 ......................................................................... 49
Kontrym Bolesław, pionowo 14 ............................................................................... 49
Kopisto Wacław, poziomo 24 .................................................................................. 44
Kossakowski Tadeusz, poziomo 14 ........................................................................ 43
Krajewski Henryk, pionowo 21 ................................................................................ 51
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Kursy specjalnościowe, poziomo 13........................................................................ 43
Kursy uzupełniające, pionowo 9 .............................................................................. 47
Kursy zasadnicze, pionowo 6 .................................................................................. 47
Largo, pionowo 25 ................................................................................................... 53
Nowak Jan, poziomo 12 .......................................................................................... 48
Ostani, pionowo 11.................................................................................................. 48
Paczkowski Alfred, poziomo 22............................................................................... 44
Piwnik Jan, poziomo 27........................................................................................... 45
Pospieszalski Antoni, poziomo 26 ........................................................................... 45
Poznański Jan, pionowo 19..................................................................................... 51
Rachwał Bronisław, poziomo 4................................................................................ 41
Szwiec Waldemar, poziomo 10 ............................................................................... 42
Ściegienny Wincenty, pionowo 3............................................................................. 46
Zub Leonard, poziomo 1.......................................................................................... 40
Rozdział 13 KADRA DOWÓDCZA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ I ARMII
KRAJOWEJ
Bór (pseudonim), pionowo 21.................................................................................. 62
Chruściel Antoni, pionowo 17 .................................................................................. 61
Fieldorf August, poziomo 22.................................................................................... 57
Fróg Gracjan, poziomo 16 ....................................................................................... 56
Godziemba (pseudonim), pionowo 7....................................................................... 59
Grot (pseudonim), poziomo 7 .................................................................................. 55
Kalenkiewicz Maciej, poziomo 14............................................................................ 56
Kardaś Kazimierz, pionowo 14 ................................................................................ 61
Kiwerski Jan, pionowo 18 ........................................................................................ 62
Kiźny Roman, poziomo 11....................................................................................... 55
Komorowski Tadeusz, poziomo 5............................................................................ 54
Monter, pionowo 1 ................................................................................................... 57
Niedźwiadek, pionowo 15........................................................................................ 61
Okulicki Leopold, pionowo 6.................................................................................... 58
Pełczyński Tadeusz, pionowo 12 ............................................................................ 60
Pietraszewicz Bronisław, poziomo 20 ..................................................................... 57
Pilch Adolf, pionowo 13 ........................................................................................... 60
Pluta-Czachowski Kazimierz, pionowo 4................................................................. 58
Rowecki Stefan, pionowo 10 ................................................................................... 59
Rzepecki Jan, pionowo 19....................................................................................... 62
Sosnkowski Kazimierz, poziomo 2 .......................................................................... 54
Tokarzewski Michał, pionowo 2............................................................................... 57
Torwid (pseudonim), poziomo 9 .............................................................................. 55
Zapała Julian, poziomo 8......................................................................................... 55
Rozdział 14 KAPELANI ARMII KRAJOWEJ
Adamecki Józef, poziomo 16................................................................................... 66
Bąk Stanisław, poziomo 13 ..................................................................................... 65
Czartoryski Michał, poziomo 21............................................................................... 67
Jachimowski Tadeusz, pionowo 17 ......................................................................... 71
Kiedrowski, pionowo 3............................................................................................. 68
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Kowalczyk Józef, pionowo 15.................................................................................. 70
Mauersberger Jan, poziomo 1................................................................................. 63
Michalski Jan, pionowo 5......................................................................................... 69
Mucha Ludwik, poziomo 10 ..................................................................................... 64
Niedzielak Stefan, pionowo 11 ................................................................................ 70
Pilecki Giedymin, poziomo 12 ................................................................................. 64
Pilipiec Michał, pionowo 7 ....................................................................................... 69
Przytocki Józef, pionowo 12 .................................................................................... 70
Rostworowski Tomasz, pionowo 2 .......................................................................... 68
Rufin Franciszek, poziomo 20 ................................................................................. 66
Salamucha Jan, pionowo 4 ..................................................................................... 68
Sikorski Stanisław, poziomo 19 ............................................................................... 66
Stanek Józef, pionowo 19 ....................................................................................... 72
Stefański Józef, poziomo 8...................................................................................... 64
Stępień Jan, poziomo 6 ........................................................................................... 63
Trószyński Zygmunt, pionowo 9 .............................................................................. 69
Wyszyński Stefan, poziomo 14................................................................................ 65
Zieja Jan, pionowo 18.............................................................................................. 71
Ziółkowski Stanisław, poziomo 22 ........................................................................... 67
Rozdział 15 KOBIETY W ARMII KRAJOWEJ
Bredel Alina, poziomo 16......................................................................................... 75
Bredel Janina, poziomo 8 ........................................................................................ 73
Dysk (dywersyjno-sabotażowy oddział kobiecy AK), poziomo 21......................... 76
Gertz Wanda, pionowo 7 ......................................................................................... 80
Grodzka-Gużkowska Magdalena, pionowo 1 .......................................................... 78
Iwańska Alicja, pionowo 4 ....................................................................................... 79
Karasiówna Janina, pionowo 18.............................................................................. 82
Kobiece Patrole Minerskie, poziomo 23 .................................................................. 77
Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, poziomo 11............................... 74
Kraszewska Wanda, poziomo 14 ............................................................................ 75
Lipińska Grażyna, pionowo 10 ................................................................................ 80
Lwow-Eberle Lidia, poziomo 15............................................................................... 75
Martinowa Halina, pionowo 13 ................................................................................ 81
Otwinowska Barbara, poziomo 5............................................................................. 73
Piwońska Julia, pionowo 3 ...................................................................................... 79
Pomocy Żołnierzowi (Referat), poziomo 17............................................................. 75
Przysposobienie Wojskowe Kobiet, poziomo 25 ..................................................... 77
Rapp Zofia, poziomo 22 .......................................................................................... 76
Skarga Barbara, poziomo 24................................................................................... 77
Sokołowska Maria, pionowo 12 ............................................................................... 81
Tomalak Irena, poziomo 9 ....................................................................................... 74
Wasilewska Halina, pionowo 6 ................................................................................ 80
Wielkopolska Ekspozytura Wywiadowcza, pionowo 20 .......................................... 82
Wojskowa Służba Kobiet, poziomo 19 .................................................................... 76
Zawierta Ludwika, pionowo 2 .................................................................................. 79
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Rozdział 16 KOMENDA GŁÓWNA ARMII KRAJOWEJ
Biuro Finansów i Kontroli, poziomo 18 .................................................................... 85
Biuro Informacji i Propagandy, poziomo 9 .............................................................. 84
Kedyw, pionowo 8 ................................................................................................... 86
Kierownictwo Walki Cywilnej, pionowo 15............................................................... 87
Kierownictwo Walki Konspiracyjnej, poziomo 19.................................................... 85
Kierownictwo Walki Podziemnej, pionowo 3 ........................................................... 86
Komendant Główny AK, poziomo 16....................................................................... 85
Kwatermistrz (II zastępca Szefa Sztabu), poziomo 3.............................................. 84
Oddział Dowodzenia i Łączności, poziomo 17 ........................................................ 85
Oddział Informacyjno-Wywiadowczy, poziomo 12 .................................................. 85
Oddział Kwatermistrzowski, poziomo 1 ................................................................... 84
Oddział Operacyjno-Szkoleniowy, poziomo 13 ....................................................... 85
Oddział Organizacyjny, pionowo 10 ........................................................................ 86
Szef Operacji (I zastępca Szefa Sztabu), poziomo 14 ............................................ 85
Szef Sztabu, pionowo 11......................................................................................... 86
Szefostwo Biur Wojskowych, pionowo 7 ................................................................ 86
Sztab Komendy Głównej, pionowo 2...................................................................... 85
Wojskowa Służba Ochrony Powstania, poziomo 5 ................................................. 84
Zagroda (kryptonim), pionowo 4.............................................................................. 86
Zastępca Szefa Sztabu ds. Organizacyjnych, pionowo 6 ....................................... 86
Rozdział 18 LOTNICZE WSPARCIE ARMII KRAJOWEJ
1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia, poziomo 26 ........................................ 93
Dakota (Douglas C-47 Skytrain), poziomo 9 ........................................................... 90
Eskadra, poziomo 22............................................................................................... 92
Frantic 7 (kryptonim wyprawy lotniczej), pionowo 7 ................................................ 94
Groch (kryptonim zrzutu), poziomo 13 .................................................................... 90
Handley Page Halifax, poziomo 25 ......................................................................... 93
Intonacja (kryptonim), poziomo 17 .......................................................................... 91
Lądowiska, pionowo 16 ........................................................................................... 96
Liberator, poziomo 6................................................................................................ 89
Liczba lotów w ramach wsparcia AK, pionowo 4..................................................... 94
Most I, poziomo 5 .................................................................................................... 88
Most II, pionowo 9 ................................................................................................... 95
Most III, pionowo 19 ................................................................................................ 96
Most IV, pionowo 18 ................................................................................................ 96
Most powietrzny, poziomo 21 .................................................................................. 92
Most V, poziomo 1................................................................................................... 88
Odwet, poziomo 23.................................................................................................. 92
Owczarnia (miejsce zrzutu), pionowo 10................................................................. 95
Pierzyna (kryptonim zrzutowiska), pionowo 1 ......................................................... 93
Początek zrzutów Sowietów dla Powstania Warszawskiego, pionowo 12.............. 95
Riposta (kryptonim sezonu operacyjnego), pionowo 2............................................ 94
Syrena (kryptonim komórki), pionowo 6 .................................................................. 94
Szostak Zbigniew, poziomo 15................................................................................ 91
Tomiczek Antoni, poziomo 20 ................................................................................. 92
Vickers Wellington, poziomo 3 ................................................................................ 88
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Wilga (kryptonim zrzutowiska), pionowo 24 ............................................................ 97
Zrzutowiska, pionowo 11 ......................................................................................... 95
Żaba (kryptonim placówki odbioru zrzutów), poziomo 14 ....................................... 90
Rozdział 19 ŁĄCZNOŚĆ W ARMII KRAJOWEJ I PODCZAS POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
Alarmowa sieć radiowa, pionowo 16 ..................................................................... 104
Błyskawica (radiostacja), poziomo 17 ................................................................... 100
Bojowa sieć łączności, pionowo 11 ....................................................................... 103
Cielecki Andrzej, pionowo 13 ................................................................................ 103
Inspektorska sieć łączności, pionowo 8................................................................. 103
Iskry, poziomo 12 .................................................................................................... 99
Kram, pionowo 3................................................................................................... 102
Kurierska łączność zagraniczna, poziomo 4 ........................................................... 98
Kurierska łączność zamiejscowa, poziomo 15 ........................................................ 99
Lotnicza sieć radiowa, pionowo 9.......................................................................... 103
Maliny, pionowo 7.................................................................................................. 102
Markowski Włodzimierz, poziomo 7 ........................................................................ 98
Okręgowa sieć radiowa, pionowo 5....................................................................... 102
Omnibus (kryptonim kompanii radiotelegraficznej), poziomo 10............................. 99
Orbis (kryptonim zawiązkowej kompanii radiotelegraficznej), pionowo 14............ 104
Poczty główne, poziomo 19................................................................................... 101
Sieć dowodzenia Warszawskiego Okręgu AK (Niebieska), pionowo 2................. 102
Specjalna sieć alarmowa, poziomo 18 .................................................................. 101
Uszycki Jerzy, pionowo 6 ...................................................................................... 102
Zagraniczna sieć radiowa, poziomo 1 ..................................................................... 98
Zębik Antoni, pionowo 1 ........................................................................................ 101
Rozdział 20 MEDYCY / SŁUŻBY SANITARNE ARMII KRAJOWEJ
Aleksandrowicz Julian, poziomo 15....................................................................... 108
Błasińska Irena, pionowo 26.................................................................................. 122
Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1, poziomo 18 .............................. 110
Dering Władysław, pionowo 4 ............................................................................... 116
Falkowski Adolf, poziomo 11 ................................................................................. 107
Frydrychowicz Tadeusz, pionowo 11 .................................................................... 118
Garncarczyk-Piotrowska Barbara, pionowo 24 ..................................................... 120
Hornowski Sergiusz, poziomo 17 .......................................................................... 109
Jankowski Tadeusz, poziomo 32........................................................................... 113
Klukowski Zygmunt, pionowo 7 ............................................................................. 117
Lenk Henryk, poziomo 9........................................................................................ 106
Loth Edward, pionowo 6 ........................................................................................ 117
Matuszewska Ewa, pionowo 20 ............................................................................ 119
Medal Digno Laude, pionowo 21 ........................................................................... 120
Paradowska Kazimiera, poziomo 22 ..................................................................... 111
Petrynowska Hanna, poziomo 27.......................................................................... 111
Piasecki Józef, poziomo 30 ................................................................................... 112
Piechowiak Kazimierz, pionowo 3 ......................................................................... 115
Prywatna Szkoła Zawodowa dla ... Personelu Sanitarnego, pionowo 14 ............. 119
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Punkty sanitarne, poziomo 28 ............................................................................... 112
Rogulski Jan, poziomo 5 ....................................................................................... 105
Rudowski Witold, poziomo 31 .............................................................................. 113
Sadowski Cyprian, pionowo 19 ............................................................................ 119
Sieć szpitali polowych, poziomo 12 ....................................................................... 107
Strehl Leon, pionowo 2.......................................................................................... 115
Szpital Maltański, pionowo 25 ............................................................................... 121
Szpital św. Jana Bożego, poziomo 10................................................................... 106
Szpital Wolski, pionowo 1...................................................................................... 114
Szulc Jadwiga, poziomo 8 ..................................................................................... 106
Tajny Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, pionowo 13 ..................... 118
Tarnawski Stefan, poziomo 16 .............................................................................. 108
Wacek Szczepan, pionowo 23 .............................................................................. 120
Wajszczuk Barbara, poziomo 1 ............................................................................. 105
Wesołowski Stefan, poziomo 29............................................................................ 112
Rozdział 24 ODDZIAŁY AK W POWSTANIU WARSZAWSKIM I ICH
NAJWIĘKSZE SUKCESY
Chrobry I (batalion), poziomo 13 ........................................................................... 126
Gęsiówka, poziomo 8 ............................................................................................ 125
Golski (batalion), poziomo 16 ................................................................................ 127
Kiliński (batalion), poziomo 5................................................................................. 124
Komenda Policji, pionowo 10 ................................................................................ 131
Koszary SS, poziomo 7 ......................................................................................... 125
Krybar, poziomo 23 ............................................................................................... 128
Leśnik (zgrupowanie), poziomo 27........................................................................ 129
Łukasiński (batalion), pionowo 2 ........................................................................... 130
Magazyny żywności i mundurów Waffen-SS, pionowo 22 .................................... 132
Miejsce noszenia opaski podczas Powstania Warszawskiego, pionowo 12......... 131
Miejsce umieszczenia na opasce numeru oddziału, poziomo 4............................ 124
Miotła (batalion), poziomo 17 ................................................................................ 127
Młociny (pułk), poziomo 20.................................................................................... 127
Parasol (batalion), poziomo 10.............................................................................. 126
Poczta Główna, poziomo 28.................................................................................. 129
Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna (PAST), poziomo 25 .................................. 128
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), poziomo 6 ....................... 124
Południe (grupa), poziomo 1 ................................................................................. 123
Północ (grupa), pionowo 21................................................................................... 132
Radosław (zgrupowanie), poziomo 15 .................................................................. 127
Róg (zgrupowanie), poziomo 11............................................................................ 126
Ruczaj (batalion), pionowo 14 ............................................................................... 131
Stare Miasto (część Grupy Pónoc), pionowo 10 ................................................... 132
Śródmieście (grupa), pionowo 9 ........................................................................ 130
Żaglowiec (zgrupowanie), pionowo 3 .................................................................... 130
Żmija (zgrupowanie), poziomo 26 ......................................................................... 129
Żoliborz (dzielnica Warszawy w której walczyła część Grupy Północ),
poziomo 29 ............................................................................................................ 130
Żubr (zgrupowanie), pionowo 18 ........................................................................... 131
Żyrafa (zgrupowanie), pionowo 19 ........................................................................ 132
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Rozdział 25 ODTWARZANIE SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI „BURZA”
106. Dywizja Piechoty AK Dom, poziomo 8 .......................................................... 133
11. Karpacka Dywizja Piechoty AK, poziomo 13................................................... 134
12. Dywizja Piechoty AK, poziomo 9 ..................................................................... 133
2. Dywizja Piechoty Legionów AK Pogoń, pionowo 14 ......................................... 136
22. Dywizja Piechoty AK Jarosławska, pionowo 17 .............................................. 137
24. Dywizja Piechoty AK Rzeszowska, poziomo 21.............................................. 134
25. Dywizja Piechoty AK, pionowo 18 ................................................................... 137
27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK, pionowo 7 .................................................... 136
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei, pionowo 20 .................................... 137
3. Dywizja Piechoty Legionów AK, poziomo 11..................................................... 133
30. Dywizja Piechoty AK Twierdza, pionowo 6 ..................................................... 135
5. Dywizja Piechoty AK Dzieci Lwowskich, poziomo 14........................................ 134
6. Dywizja Piechoty AK Ziemi Krakowskiej Odwet, poziomo 23 ........................... 134
7. Dywizja Piechoty AK Orzeł, poziomo 10 ........................................................... 133
8. Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta, poziomo 4 ............................... 133
9. Podlaska Dywizja Piechoty AK, pionowo 5 ....................................................... 135
Batalion, poziomo 19 ............................................................................................. 134
Dywizja, pionowo 16.............................................................................................. 136
Kielecki Korpus Armii Krajowej, poziomo 24 ......................................................... 135
Kompania, pionowo 3 ............................................................................................ 135
Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej AK, poziomo 22 ........................ 134
Pluton, pionowo 2 .................................................................................................. 135
Pułk, poziomo 15 ................................................................................................... 134
Warszawski Korpus Armii Krajowej, pionowo 1..................................................... 135
Zgrupowanie Okręgu AK Nowogródek, pionowo 12 ............................................. 136
Rozdział 26 OFICEROWIE AK – GENERAŁOWIE WP
Bittner Ludwik, poziomo 7 ..................................................................................... 138
Broniewski Zygmunt, poziomo 18.......................................................................... 140
Filipkowski Mieczysław –Generałowie, pionowo 2 ................................................ 142
Godlewski Edward, poziomo 12 ............................................................................ 139
Karcz Jan, poziomo 17 .......................................................................................... 140
Komornicki Stanisław, poziomo 20........................................................................ 141
Krzyżanowski Aleksander –Generałowie, pionowo 3 ............................................ 142
Mazurkiewicz Jan –Generałowie, pionowo 10....................................................... 143
Olbrycht Bruno, pionowo 11 .................................................................................. 143
Ostrowski Bolesław, poziomo 4............................................................................. 138
Pfeiffer Franciszek, poziomo 1 .............................................................................. 138
Rostworowski Stanisław –Generałowie, pionowo 16 ............................................ 145
Sawicki Kazimierz, pionowo 8 ............................................................................... 143
Skroczyński Albin, poziomo 15.............................................................................. 139
Ścibor-Rylski Zbigniew –Generałowie, pionowo 13 .............................................. 144
Tatar Stanisław, pionowo 5 ................................................................................... 142
Tumidajski Kazimierz, pionowo 14 ........................................................................ 144
Wałęga Mieczysław, poziomo 8 ............................................................................ 138
Wittek Maria, poziomo 19 ...................................................................................... 141
Zawacka Elżbieta, poziomo 9................................................................................ 139
Zieliński Bohdan, poziomo 21................................................................................ 141
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Rozdział 27 OZNAKI ODDZIAŁÓW WALCZĄCYCH W POWSTANIU
WARSZAWSKIM
Batalion Golski, pionowo 20 .................................................................................. 152
Batalion Miotła, poziomo 24 .................................................................................. 149
Batalion Odwet II, pionowo 22............................................................................... 152
Batalion Parasol, pionowo 13 ................................................................................ 151
Batalion Wigry, pionowo 10 ................................................................................... 149
Batalion Zaremba-Piorun, pionowo 4 .................................................................... 150
Brygada dywersyjna Broda, poziomo 19 ............................................................... 148
Dywizjon Motorowy, poziomo 17 ........................................................................... 148
Grupa Artyleryjska Granat, pionowo 2................................................................... 149
Grupy Szturmowe Szarych Szeregów, pionowo 3 ................................................ 149
Obwód Obroża, poziomo 9.................................................................................... 147
Oddział Surowiec, poziomo 21 .............................................................................. 148
Organizacja wojskowa Jerzyki, pionowo 11 .......................................................... 151
Oznaka Absolwenta SPRP AK, pionowo 7............................................................ 150
Pluton Głuchoniemi, pionowo 14 ........................................................................... 151
Pluton Słowaków, poziomo 15............................................................................... 147
Pułk Baszta, poziomo 6 ......................................................................................... 146
Pułk Palmiry-Młociny, poziomo 5........................................................................... 146
Służba Pomoc Żołnierzowi, pionowo 8.................................................................. 150
VI Obwód Warszawskiego Okręgu AK, pionowo 5 ............................................... 150
Zgrupowanie Chrobry II, poziomo 12 .................................................................... 147
Zgrupowanie Kryska, pionowo 18 ......................................................................... 152
Zgrupowanie Leśnik, poziomo 23.......................................................................... 148
Zgrupowanie Róg, poziomo 1................................................................................ 146
Zgrupowanie Żniwiarz, poziomo 16....................................................................... 147
Znak tożsamości Działu Szyfrów i Łączności Kurierskiej, poziomo 25 ................. 149
Rozdział 29 POJAZDY ARMII KRAJOWEJ W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Batalion Ruczaj, poziomo 1 ................................................................................... 153
Bielecki Walerian, poziomo 8 ................................................................................ 154
Chwat (niemieckie działo pancerne), poziomo 18 ................................................. 155
Chyczewski Andrzej, pionowo 15 .......................................................................... 159
Ciągnik artyleryjski, poziomo 19 ............................................................................ 156
Ciągnik lotniczy, poziomo 3 ................................................................................... 153
Kolumna Motorowa Wydra, pionowo 9.................................................................. 158
Kubuś, poziomo 10................................................................................................ 154
Magda, pionowo 12 ............................................................................................... 157
Micuta Wacław, pionowo 6 .................................................................................... 157
Pluton Pancerny Kolumny Motorowej, pionowo 7 ................................................. 158
Półpancerny Chevrolet, poziomo 5........................................................................ 154
Samochody pożarnicze, pionowo 2....................................................................... 156
Samochody sanitarne, pionowo 16 ....................................................................... 160
Starówka (zdobyczny transporter), poziomo 17 .................................................... 155
Szary Wilk, pionowo 13 ......................................................................................... 159
Transport samochodowy, poziomo 11................................................................... 154
Wacek (samodzielny pluton pancerny), poziomo 14............................................. 155
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Warsztat rusznikarski (niemiecki, ruchomy), pionowo 1........................................ 156
WP (zdobyczny czołg), pionowo 4......................................................................... 157
Rozdział 30 POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE
Biuletyn Informacyjny, pionowo 14 ........................................................................ 167
Bniński Adolf, pionowo 1 ....................................................................................... 165
Braun Jerzy, poziomo 6......................................................................................... 162
Delegatura Rządu na Kraj, poziomo 16................................................................. 167
Jakubowski Jan, pionowo 2................................................................................... 165
Jankowski Jan, poziomo 2..................................................................................... 161
Karski Jan, poziomo 9 ........................................................................................... 163
Kauzik Stanisław, pionowo 5 ................................................................................. 166
Korboński Stefan, pionowo 3................................................................................. 166
Liczba Delegatur, poziomo 7 ................................................................................. 163
Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, poziomo 11 ................................................ 163
Piekałkiewicz Jan, pionowo 12 ............................................................................. 167
Podziemne Szkolnictwo, poziomo 20 .................................................................... 164
Proces Szesnastu, poziomo 19 ............................................................................. 164
Pużak Kazimierz, poziomo 4 ................................................................................. 162
Ratajski Cyryl, pionowo 10 .................................................................................... 167
Rutkowski Leopold, pionowo 12 ............................................................................ 164
Sądy Podziemne, pionowo 18 ............................................................................... 168
Służba Zwycięstwu Polski, pionowo 8 ................................................................... 167
Ulrich Wasilij, poziomo 13 ..................................................................................... 164
Związek Walki Zbrojnej, poziomo 17 ..................................................................... 164
Zych Władysław, pionowo 21 ................................................................................ 169
Żegota (kryptonim), poziomo 22............................................................................ 165
Rozdział 32 PRASA I PROPAGANDA DYWERSYJNA ARMII KRAJOWEJ
Akcja Oktober, pionowo 2 ..................................................................................... 173
Akcja Tse-tse, poziomo 5 ..................................................................................... 170
Biuletyn Informacyjny, poziomo 24........................................................................ 173
Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej, poziomo 9 .............................................................. 170
Biuletyn Żołnierski, poziomo 21............................................................................. 171
Gazety i czasopisma w języku niemieckim wydawane systematycznie,
poziomo 23 ............................................................................................................ 172
Insurekcja oraz Żołnierz Polski, pionowo 11 ......................................................... 176
Jednorazowy nakład prasy konspiracyjnej, poziomo 12 ...................................... 171
Komisja Terroru Moralnego, poziomo 22 .............................................................. 171
Korwin-Piotrowski Czesław, pionowo 16 ............................................................... 176
Podrobione zarządzenie, poziomo 1 ..................................................................... 170
Podwydział N, pionowo 7 ...................................................................................... 175
Rój (kryptonim), poziomo 14.................................................................................. 171
Rutkowski Jerzy, pionowo 20 ................................................................................ 177
Rzeczpospolita Polska, pionowo 4 ........................................................................ 174
Sztuka i Naród, pionowo 13 .................................................................................. 176
Szydło, poziomo 13 .............................................................................................. 171
Świt Polski, pionowo 15......................................................................................... 176
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Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze, pionowo 3 .............................................. 173
Ulotka z karykaturą Stalina, poziomo 19 ............................................................... 171
Ulotka z podobizną Churchila, pionowo 18 ........................................................... 177
Watra, pionowo 10................................................................................................. 175
Werble wolności, pionowo 8 .................................................................................. 175
Wiadomości Polskie, poziomo 17.......................................................................... 171
Żenczykowski Tadeusz, pionowo 6 ....................................................................... 174
Rozdział 34 RZECZPOSPOLITE PARTYZANCKIE
Nowakowski Paweł, poziomo 5 ............................................................................. 179
Rzeczpospolita Augustowska, poziomo 10 ........................................................... 181
Rzeczpospolita braci Bielskich, pionowo 19.......................................................... 185
Rzeczpospolita Brenneńska, poziomo 8 ............................................................... 180
Rzeczpospolita Daleszycka, poziomo 21 .............................................................. 183
Rzeczpospolita Dziewieniska, pionowo 2.............................................................. 183
Rzeczpospolita Iwonicka, poziomo 12................................................................... 181
Rzeczpospolita Józefowska, pionowo 11 .............................................................. 184
Rzeczpospolita Kampinoska, poziomo 6............................................................... 180
Rzeczpospolita mjr. Dobrzańskiego, poziomo 13 ................................................. 182
Rzeczpospolita Nalibocka, poziomo 3................................................................... 179
Rzeczpospolita Niebylecka, poziomo 18 ............................................................... 182
Rzeczpospolita Ochotnicka, pionowo 7................................................................. 183
Rzeczpospolita Ostrowska, poziomo 20................................................................ 182
Rzeczpospolita Pinczowska (Kazimiersko-Proszowicka), pionowo 16 ................. 184
Rzeczpospolita Raciechowska, pionowo 4............................................................ 183
Rzeczpospolita Radecznicka, poziomo 1 .............................................................. 179
Rzeczpospolita Świętokrzyska, pionowo 9............................................................ 183
Rzeczpospolita Turgielska, poziomo 15 ................................................................ 182
Rzeczpospolita Zasmycka, pionowo 17 ................................................................ 185
Zajączkowski Czesław, pionowo 14 ...................................................................... 184
Rozdział 35 SATYRA JAKO FORMA WALKI Z OKUPANTEM
Biały Koń, poziomo 5............................................................................................. 186
Chmielewski Henryk, poziomo 21 ......................................................................... 188
Dobrowolski Stanisław, poziomo 8 ........................................................................ 186
Hollender Tadeusz, pionowo 16 ............................................................................ 191
Jachnina Anna, pionowo 13 .................................................................................. 190
Kałużny Maksymilian, pionowo 18......................................................................... 191
Kowalczyk Stanisław, poziomo 14......................................................................... 187
Lipiński Eryk, pionowo 15 ...................................................................................... 191
Maliszewski Aleksander, pionowo 1 ...................................................................... 188
Moskit, poziomo 17................................................................................................ 187
Oj, bieda, bieda wszędzie, pionowo 9 ................................................................... 189
Podogoniec, pionowo 12 ....................................................................................... 190
Prasa gadzinowa, poziomo 3 ................................................................................ 186
Szmatławiec, poziomo 7........................................................................................ 186
Teatrzyk Kukiełki pod Barykadą, pionowo 5.......................................................... 189
Tomaszewski Stanisław, pionowo 2 ...................................................................... 189
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Wilkanowicz Roman, poziomo 11.......................................................................... 187
Will Andrzej, pionowo 10 ....................................................................................... 190
Zaborowski Jan, poziomo 6................................................................................... 186
Załęski Grzegorz, poziomo 19............................................................................... 187
Zelenay Tadeusz, pionowo 4................................................................................. 189
Ziółek Zygmunt, poziomo 20 ................................................................................. 187
Rozdział 36 SPORTOWCY W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Budziński Henryk, pionowo 3 ................................................................................ 195
Friedrich Tadeusz, poziomo 14 ............................................................................. 193
Fronczak Henryk, poziomo 24............................................................................... 194
Gordziałkowski Otton, pionowo 7 .......................................................................... 196
Grocholska-Kurkowiak Barbara, poziomo 22 ........................................................ 194
Jensz Leon, pionowo 13........................................................................................ 197
Karpiński Kazimierz, pionowo 15........................................................................... 197
Klukowski Józef, pionowo 16................................................................................. 197
Kodelska-Łaszek Teresa, pionowo 2..................................................................... 195
Kulej Lucjan, poziomo 2 ........................................................................................ 192
Kwaśniewska Maria Jadwiga, poziomo 16 ............................................................ 193
Leliwa-Roycewicz Henryk, pionowo 10 ................................................................. 196
Lokajski Eugeniusz Zenon, poziomo 6 .................................................................. 192
Martyna Henryk Julian, pionowo 21 ...................................................................... 198
Ostoja-Chrostowski Stanisław ... i, poziomo 20..................................................... 194
Papée Adam, pionowo 8 ....................................................................................... 196
Rostwo-Suski Leszek, pionowo 5.......................................................................... 196
Sobkowiak Edmund, poziomo 11 .......................................................................... 193
Szarawa Józef Franciszek, poziomo 18 ................................................................ 194
Ślązak-Henryk, pionowo 12................................................................................... 197
Świcarz Tadeusz, pionowo 1................................................................................. 195
Tłoczyńscy (bracia), pionowo 19 ........................................................................... 198
Turowski Ludwik, poziomo 23 ............................................................................... 194
Ustupski Jerzy, poziomo 4..................................................................................... 192
Walkiewicz Zygmunt, pionowo 17 ......................................................................... 197
Zalewski Janusz, poziomo 9.................................................................................. 193
Rozdział 38 STRUKTURA TERYTORIALNA ARMII KRAJOWEJ
Białostocki (obszar AK), pionowo 19 ..................................................................... 209
Białystok (okręg AK), poziomo 24 ......................................................................... 204
Kielce (samodzielny okręg AK), poziomo 14 ......................................................... 202
Kraków (samodzielny okręg AK), poziomo 22....................................................... 203
Lublin (samodzielny okręg AK), poziomo 27 ......................................................... 204
Lwowski (obszar AK), poziomo 26 ........................................................................ 204
Lwów (okręg AK), poziomo 11............................................................................... 201
Łódź (samodzielny okręg AK), pionowo 15 ........................................................... 207
Nowogródek (okręg AK), poziomo 10.................................................................... 201
Obszar, pionowo 2................................................................................................. 205
Obwód, poziomo 20............................................................................................... 202
Okręg, poziomo 4 .................................................................................................. 200
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Polesie (okręg AK), pionowo 9 .............................................................................. 206
Pomorze (okręg AK), poziomo 6 ........................................................................... 200
Poznań (okręg AK), pionowo 18............................................................................ 208
Północny (okręg AK), pionowo 1 ........................................................................... 205
Samodzielny okręg, poziomo 8 ............................................................................. 201
Stanisławów (okręg AK), poziomo 16.................................................................... 202
Śląsk (samodzielny okręg AK), pionowo 13 .......................................................... 207
Śródmieście (obwód AK), pionowo 17................................................................... 208
Tarnopol (okręg AK), pionowo 1............................................................................ 209
Warszawa (samodzielny okręg AK), pionowo 12 .................................................. 206
Warszawski (obszar AK), pionowo 3 ..................................................................... 205
Wilno (samodzielny okręg AK), poziomo 3............................................................ 199
Wołyń (samodzielny okręg AK), pionowo 1 ........................................................... 209
Wschodni (podokręg AK), poziomo 24 .................................................................. 203
Zachodni (obszar AK), pionowo 7 ......................................................................... 206
Zachodni (podokręg AK), pionowo 5 ..................................................................... 205
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