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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 pro-
gramem Adobe Arcrobat Pro na podstawie dokumentu przygotowanego pro-
gramem Word.  Leksykon można uzupełniać na komputerach i tabletach. 

2. Plik z leksykonem należy skopiować i zapisać na swoim komputerze lub otwo-
rzyć przez Internet na swoim tablecie.  

3. Odgadnięte hasło należy wpisywać w wyświetlane pole, przy czym dla ułatwie-
nia 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 ha-
sło 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 konwer-
sją do formatu ePub1.  

                                                 
1 Przykładowy program do konwersji PDFMate Free PDF Converter  
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I. KORZYSTANIE Z LEKSYKONU ELEKTRONICZNEGO 

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 

 6

http://www.dobreprogramy.pl/Calibre,Program,Windows,24518.html


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

II. OBJAŚNIENIA HASEŁ KRZYŻÓWEK 

 
 
 
 

 



 

 8



 

39. SZARE SZEREGI 

Szare Szeregi – kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP i szerzej – ca-
łego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej 
podczas II wojny światowej. Szare Szeregi zostały utworzone 27 września 1939, na 
dzień przed kapitulacją Warszawy, równocześnie z powstaniem w innym miejscu  
i utworzonej przez inne osoby Służby Zwycięstwa Polsce. Organizacja współpra-
cowała z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą 
Główną Armii Krajowej. 

Poziomo 

1. __________ ( 8 ) Kryptonim przygotowania Drużyn Zawiszy do wojskowych 
służb pomocniczych, obejmujących regulację ruchu, łączność i ratownictwo.  

8. Kursy ________________ ( 14 ) – kursy harcmistrzowskie, przygotowujące do 
odbudowy ZHP po wojnie, realizowane zgodnie z programem Szarych Szere-
gów dla okresu służby i pracy w wolnej Polsce – kryptonim „Pojutrze”.  

11. _______ ( 5 ) Kurierzy – grupa ok. 20-30 harcerzy i młodzieży polskiej – człon-
ków Wojskowo-Cywilnego Klubu Sportowego „Junak” Drohobycz, działająca od 
października 1939 do lipca 1940 jako część Szarych Szeregów na terenach 
okupowanych i zaanektowanych przez ZSRR po agresji ZSRR na Polskę 17 
września 1939. Ich zadaniem było przeprowadzanie zagrożonych deportacją 
ludzi (głównie mężczyzn – urzędników, inteligencji, żołnierzy, policjantów itp.) z 
terenów okupowanych przez ZSRR na Węgry, skąd byli przerzucani do Wojska 
Polskiego we Francji, tworzącego się pod egidą Rządu RP na Uchodźstwie, a 
także dostarczanie informacji o sytuacji na terenach RP okupowanych przez 
ZSRR. W powrotną drogę zabierali pieniądze i pokrzepiające wieści  
o Wojsku Polskim we Francji, niekiedy przekazywali informacje rodzinom o lo-
sach „przerzuconych” przez granicę ludzi. Grupa była podporządkowana ko-
mórce „Ewa” (od ewakuacja) Poselstwa RP w Budapeszcie, na czele której stał 
rtm. Billewicz. Nieformalnie współpracował z nim i wspierał go w działalności 
mjr (płk) Mieczysław Młotek. Kurierzy działali pojedynczo lub w dwuosobowych 
grupach. Ważna była znajomość terenu i dobra kondycja fizyczna i psychiczna, 
dlatego w grupie Kurierów znalazło się wielu harcerzy, którzy podczas biwaków, 
rajdów i obozów harcerskich bardzo dobrze poznali teren, przez który zdążali 
ku granicy. Z licznej, ok. 30-osobowej grupy, do końca wojny dotrwało zaledwie 
kilku, pozostali polegli śmiercią żołnierzy Polski Podziemnej na szlakach lub zo-
stali zakatowani w więzieniach sowieckich  

12. ________ ( 6 ) Szkoły (z angielskiego „Battle School”) – gałąź wiekowa Sza-
rych Szeregów, grupująca harcerzy w wieku 15-17 lat. Pełnili oni służbę w ma-
łym sabotażu, będącym akcją propagandową skierowaną do ludności polskiej 
(w Warszawie w ramach organizacji „Wawer-Palmiry”). Akcja obejmowała pisa-
nie na murach, rozlepianie afiszy i nalepek, rozdawanie ulotek, kolportaż fikcyj-
nych dodatków nadzwyczajnych do gazet, podłączenie się do niemieckich me-
gafonów, zrywanie niemieckich flag, usuwanie z wystaw i gablot niemieckich fo-
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39. SZARE SZEREGI  

tografii, gazowanie kin. Do najgłośniejszych akcji należy zdjęcie niemieckiej ta-
blicy z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie. Wykonywana przez drużyny 
akcja „N” była destrukcyjną akcją propagandową skierowaną do Niemców, po-
legającą głównie na podrzucaniu dywersyjnych ulotek i gazetek. Drużyny BS 
uczestniczyły w akcji „WISS” („Wywiad – Informacja Szarych Szeregów”), pole-
gającej na obserwacji niemieckich wojsk i ich ruchów, placówek, instytucji i gar-
nizonów aparatu i formacji okupacyjnych. W ramach przygotowań do „przeło-
mu” drużyny BS przechodziły przeszkolenie wojskowe, otrzymywały przydziały 
do jednostek AK (np. jako poczty dowódców „Golędzinów”, oddziały łączności 
„Boernerowo” i oddziały rozpoznawcze). W Powstaniu Warszawskim walczyli w 
Śródmieściu jako kompania, a w innych dzielnicach jako plutony łączności  
i piechoty.  

13. ______ ( 4 ) Kryptonim hufców – strukturze organizacyjnej Szarych Szeregów.  

15. _________ ( 7 ) Kryptonim Głównej Kwatery Harcerzy – struktura organizacyjna 
Szarych Szeregów.  

19. „Bądź _______ ( 5 ) ” i „Związek Koniczyn” – kryptonimy Organizacji Harcerek 
ZHP, działającej podczas wojny w strukturach Pogotowia Harcerek.. Pogoto-
wiem kierowała komendantka wyznaczona przez Naczelniczkę Harcerek. „Bądź 
… ” to również tytuł konspiracyjnego zawiszackiego dwutygodnika.  

21. _________ ( 7 ) Gałąź wiekowa Szarych Szeregów grupująca młodszych har-
cerzy w wieku 12-15 lat. Nie brali oni udziału w walce bieżącej, lecz przygoto-
wywali się do pełnienia służby pomocniczej o kryptonimie „Mafeking” i nauką na 
tajnych kompletach – do odbudowy Polski po wojnie. Spośród służb pomocni-
czych najbardziej znana jest zorganizowana w czasie Powstania Warszawskie-
go Harcerska Poczta Polowa.  

22. Naczelna Rada ___________ ( 9 ) – najwyższa władza naczelna Związku Har-
cerstwa Polskiego w okresie między zjazdami walnymi. Kilku członków NRH by-
ło obecnych w Warszawie 27 września 1939 na zebraniu grona instruktorów 
harcerskich, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu przez harcerstwo pracy w 
konspiracji.  

24. Akcja __________ ( 8 ) („M”) – działania Szarych Szeregów ukierunkowane na 
całą młodzież niezorganizowaną. W ramach tych działań wydawano wiele pism, 
w tym pisma Głównej Kwatery: „Źródło”, później „Dęby”, „Drogowskaz”, „Pismo 
Młodych”, „Brzask” oraz liczne broszury i książki, m.in. O powołaniu naszego 
pokolenia, Wielka gra, Przodownik i Kamienie na szaniec.  

25. ________ ( 6 ) II – kryptonim przeprowadzonej 26 marca 1943 akcji odbicia 25 
więźniów z niemieckiego konwoju policyjnego, w tym Jana Bytnara „Rudego”, 
który zmarł po trzech dniach od ran, jakie hitlerowcy zadali mu podczas prze-
słuchań. Po akcji zmarli również „Alek” – Aleksy Dawidowski i „Buzdygan” – 
Tadeusz Krzyżewicz. Dowódcą akcji był Stanisław Broniewski „Orsza”, a jego 
zastępcą Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Inna nazwa tej akcji to także akcja pod 
Arsenałem. Inne akcje Szarych Szeregów (występujące w innych krzyżówkach) 
to Wieniec II – wysadzanie pociągów, Meksyk III – odbicie Floriana Marciniaka 
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39. SZARE SZEREGI  

(akcja odwołana), Celestynów – 20 maja 1943 odbicie transportu więźniów do 
Oświęcimia, akcja Kutschera – 1 lutego 1944 – zamach (udany) na komendan-
ta warszawskiej policji i SS Franza Kutscherę, Niemcy wstrzymali egzekucje 
dokonywane wcześniej publicznie na ulicach miasta, akcja Koppe – nieudany 
zamach na szefa policji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie, „Taśma” – 
Sieczychy – 20 sierpnia 1943 – likwidacja strażnic granicznych. Podczas tej ak-
cji zginął Tadeusz Zawadzki „Zośka”.  

27. Harcerska Poczta ________ ( 6 )”. W czasie 63 
dni powstania pocztowcy w harcerskich mundu-
rach przenieśli ponad 150 tys. przesyłek. Wielu 
z nich zginęło lub zostało rannych. We wrześniu 
wydano dwie serie w pięciu kolorach dla pięciu 
dzielnic Warszawy. Projekty znaczków, autor-
stwa Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy” i 
Mariana Sigmunda, wyłoniono drogą konkursu. 
Wydrukowano 13 750 znaczków w pięciu kolo-
rach. Prawie cały ich zapas trafił do urzędu 
pocztowego przy Wilczej. Według płk. Kazimie-
rza Iranka-Osmeckiego,  
w czasie powstania szefa Oddziału II informa-
cyjno-wywiadowczego Komendy Głównej AK, 
dowodzący tłumieniem powstania gen. 
Erich von dem Bach-Zalewski nie ufał niemiec-
kim konfidentom i wymagał od nich dowodu, że 
rzeczywiście byli na terenach opanowanych 
przez powstańców. W tym celu musieli okazać znaczki Powstańczej Poczty Po-
lowej z datą stempla poczty powstańczej z danego dnia.  

Zawiszacy z Harcerskiej Poczty …

29. _______ ( 5 ) Organizacja, a następnie batalion har-
cerski AK zorganizowany 30 października 1939 przez 
byłych instruktorów harcerskich Warszawskiej Chorą-
gwi Harcerzy, usuniętych w przededniu wojny z ZHP. 
Większość założycieli wywodziła się spośród absol-
wentów kursów instruktor-
skich organizowanych przed 
wojną na Suwalszczyźnie 
nad jeziorem, które stało się 
kryptonimem organizacji i 
batalionu. Podporządkowa-
na w kwietniu 1941 – ZWZ (i 
AK). W 1943 scalona z Szarymi Szeregami. Kadra organizacji, której przywró-
cono stopnie instruktorskie, zorganizowała Centrum Wyszkolenia Wojskowego 
„Pasieki”. Batalion walczył w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście, a je-
go części na Woli, w Kampinosie i w Śródmieściu.  

30. __________ ( 8 ) Oznaczenie w programie Szarych Szeregów okresu służby  
i pracy w wolnej Polsce, w czasie jej odbudowy (inna, rzadziej spotykana, na-
zwa „piątek-sobota-niedziela”).  
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39. SZARE SZEREGI  

Pionowo 

2. Na czele Organizacji Harcerzy stał ___________ ( 9 ) wspierany przez Główną 
Kwaterę Harcerzy.  

3. _______ ( 5 ) Oznaczenie w programie Szarych Szeregów okresu służby i 
otwartej walki zbrojnej z okupantem, podczas powstania (inna nazwa „przełom” 
lub, rzadziej spotykana, „piątek-sobota-niedziela”).  

4. __________ ( 8 ) Kryptonim zastępów – w strukturze organizacyjnej Szarych 
Szeregów.  

5. Stanisław ____________ ( 10 ) , ps. „Stefan Orsza”, „Witold”, „K. Krzemień” (ur. 
29 grudnia 1915 w Warszawie, zm. 30 grudnia 2000 tamże) – wychowanek 3 
WDH, polski ekonomista, Naczelnik Szarych Szeregów w okresie 12 maja 1943 
– 3 października 1944, harcmistrz, ppor. AK, Kawaler Orderu Orła Białego. 
Podczas II wojny światowej w Szarych Szeregach, m.in.: 1941 komendant 
Okręgu Południowego w Warszawskiej Chorągwi Harcerzy i organizacji „Wa-
wer”, 1941-1943 komendant Warszawskiej Chorągwi Harcerzy, od lutego do 
maja 1943 komendant Grup Szturmowych Warszawskiej Chorągwi Harcerzy, 
dowódca akcji pod Arsenałem, akcji zbrojnej GS SzSz o kryptonimie „Meksyk 
II” przeprowadzonej 26 marca 1943 w Warszawie w pobliżu Arsenału u zbiegu 
ulic Bielańskiej, Długiej i Nalewek. W jej wyniku uwolniono phm Jana Bytnara 
„Rudego”, phm Henryka Ostrowskiego „Heńka” oraz 20 innych więźniów prze-
wożonych po przesłuchaniu z siedziby Gestapo w al. Szucha 25 do więzienia 
Pawiak. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Jeniec obozu w Bergen-Belsen. 
Profesor Uniwersytetu Łódzkiego.  

6. Wojskowa Służba ___________ ( 9 ) (WSS) – forma zorganizowania od 6 
sierpnia 1944 starszej młodzieży harcerskiej w patrole podczas Powstania 
Warszawskiego. Były one podporządkowane Szefowi BIP-u Okręgu. Pierwsze 
patrole rozpoczęły swą akcję 7 sierpnia w obwodzie Śródmieście. Zgodnie  
z rozkazem nr 14 gen. „Montera” z 11 sierpnia do zadań tych patroli należało: 
a) podnosić nastrój walki wśród ludności, b) nieść jej pomoc, c) ułatwiać poro-
zumiewanie się między ludnością a organami władz wojskowych i cywilnych,  
d) współpracować z wojskiem przy wykonywaniu zarządzeń w zakresie obrony, 
przeciwlotniczej.  

7. Grupy ___________ ( 9 ) – gałąź wiekowa Szarych Szeregów, grupująca peł-
noletnich harcerzy powyżej 18 roku życia. Drużyny GS były podporządkowane 
Kedywowi (Kierownictwu Dywersji) AK i pełniły służbę w „wielkiej dywersji”.  
W Warszawie utworzono z nich Oddział Specjalny „Jerzy” przekształcony w 
sierpniu 1943 w batalion AK „Zośka”, którego trzecią kompanię wydzielono do 
zadań specjalnych („Agat”, następnie „Pegaz”). Wiosną 1944 wyłonił się z niej 
batalion AK „Parasol”. Oddziały tej grupy wykonały wiele akcji bojowych, w tym 
wysadzanie mostów kolejowych, pociągów, odbijanie więźniów (akcja pod Ar-
senałem, akcja w Celestynowie), zamachy na funkcjonariuszy aparatu terroru 
(Kutschera, Koppe, Bürckl oraz odpowiedzialnych za katowanie Jana Bytnara 
„Rudego” Schultza i Langego). Inne oddziały (np. Chorągwi Radomskiej i Kra-
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39. SZARE SZEREGI  

kowskiej) walczyły w oddziałach partyzanckich i prowadziły sabotaż kolejowy. 
Oddziały przygotowywały się do walki „Dziś” i „Przełomu”, uczestnicząc w szko-
łach podchorążych (m.in. prowadzona przez Szare Szeregi Szkoła Podchorą-
żych Piechoty Rezerwy „Agricola”) i Szkołach Niższych Dowódców „Sonda”, 
odbywając przeszkolenie motorowe, saperskie i dywersyjne. W ramach przygo-
towań do okresu „Pojutrze” harcerze kontynuowali naukę szkolną, podejmowali 
tajne studia wyższe oraz samokształcenie. Wiele oddziałów brało udział w wal-
kach oddziałów AK, w tym w marszu na pomoc Warszawie. W Powstaniu War-
szawskim bataliony „Zośka” i „Parasol” walczyły na Woli, Starówce i Czernia-
kowie, ponosząc straty sięgające 80%. Kompania „Rudy” batalionu „Zośka” zo-
stała uznana przez Komendanta Głównego AK za najlepszą kompanię Armii 
Krajowej. Harcerski batalion AK „Wigry” walczył na Woli i Starówce.  

9. _____ ( 3 ) Kryptonim chorągwi – w strukturze organizacyjnej Szarych Szere-
gów.  

10. Florian ___________ ( 9 ) , ps. „Jerzy Nowak”, „Nowak”, „J. Krzemień”, „Szary”, 
„Flo” (ur. 4 maja 1915 w Gorzycach, zm. 20 lutego 1944 w Gross-Rosen) – 
harcmistrz, pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów w okresie 27 września 1939 
– 6 maja 1943. Przybrane nazwiska: Jerzy Grzegorzewski, Mieczysław Kujaw-
ski. Wprowadził w Szarych Szeregach zasadę „wychowania przez walkę” w 
ramach programu „Dziś, jutro, pojutrze”. W marcu 1943 brał udział w przygoto-
waniach odbicia z rąk Gestapo Jana Bytnara „Rudego” (akcja pod Arsenałem). 
6 maja 1943, po wpadce Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy, został aresztowa-
ny w Warszawie przez funkcjonariuszy poznańskiego Gestapo. Podczas prze-
słuchań w siedzibie komendy policji bezpieczeństwa w al. Szucha nie wydał 
swoich współpracowników. W czasie transportu do Poznania Florian usiłował 
uciec, skacząc z pędzącego samochodu w okolicach Sochaczewa – niestety 
bez powodzenia. Straszliwie zmaltretowany został umieszczony w osławionej 
katowni poznańskiej – Forcie VII, w celi nr 66. Harcerzom nie udało się odbić 
swojego dowódcy – 18 lutego 1944 został on wywieziony do obozu w Żabiko-
wie pod Poznaniem, następnie do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen,  
w którym prawdopodobnie dnia 20 lutego 1944 roku został zamordowany. Ciała 
nigdy nie odnaleziono.  

14. Leon ___________ ( 9 ) , ps. „Adam”, „Brzoza”, „Jan”, „Paweł” (ur. 10 kwietnia 
1912 w Poznaniu, zm. 2 marca 1996 w Warszawie) – sekretarz wojewody ślą-
skiego, przyboczny Przewodniczącego ZHP, harcmistrz, ostatni Naczelnik Sza-
rych Szeregów w okresie 3 października 1944 – 18 stycznia 1945, kierownik  
i redaktor naczelny encyklopedii i słowników PWN.  

16. __________ ( 8 ) Pseudonim, jaki 
otrzymał Tadeusz Zawadzki „Zośka” 
za namalowanie rekordowej liczby 
znaków Polski Walczącej w postaci 
kotwicy – Tadeusz Zawadzki, przybra-
ne nazwisko: Tadeusz Zieliński, ps. 
„Kajman”, „Lech Pomarańczowy”, „Ta-
deusz”, „Zośka” (ur. 24 stycznia 1921, 
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39. SZARE SZEREGI  

zm. 20 sierpnia 1943) –, harcmistrz, ppor. AK, komendant GS na terenie w 
Warszawie, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na 
szaniec.  

17. ____________ ( 10 ) Pseudonim, jaki 
otrzymał Aleksy Dawidowski za zdję-
cie niemieckiej tablicy z pomnika Miko-
łaja Kopernika stojącego na Krakow-
skim Przedmieściu – Maciej Aleksy 
Dawidowski, ps. „Alek”, a także „Gliz-
da”, „Koziorożec” (ur. 3 listopada 1920 
w Drohobyczu, zm. 30 marca 1943 w 
Warszawie) – podharcmistrz, sierż. 
pchor. Armii Krajowej, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego pt. 
Kamienie na szaniec.  

18. ______ ( 4 ) Oznaczenie w programie Szarych Szeregów okresu służby  
i walki w konspiracji oraz przygotowania do powstania (inna, rzadziej spotyka-
na, nazwa „piątek-sobota-niedziela”).  

20. Szkoła za _______ ( 5 ) – kursy drużynowych i kursy podharcmistrzowskie 
przygotowujące do odbudowy ZHP po wojnie, realizowane zgodnie z progra-
mem Szarych Szeregów dla okresu służby i pracy w wolnej Polsce – kryptonim 
„Pojutrze”.  

23. _________ ( 7 ) Kryptonim drużyn – w strukturze organizacyjnej Szarych Sze-
regów.  

26. _______ ( 5 ) Kryptonim konspiracyjnej organizacji młodzieżowej (opartej 
przede wszystkim o konspiracyjne struktury Szarych Szeregów), założonej 
przez Aleksandra Kamińskiego na początku 1940 w Warszawie, podporządko-
wanej Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej. Stawiała sobie za cel pro-
wadzenie propagandy antyhitlerowskiej i zwalczanie propagandy niemieckiej, 
stosowała głównie techniki małego sabotażu. Nazwę przyjęła od miejsca egze-
kucji dokonanej w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 na 107 Polakach w podwar-
szawskiej miejscowości. Organizacja prowadziła akcję propagandową, polega-
jącą na umieszczaniu antyniemieckich napisów, polskich symboli narodowych, 
symboli Polski Walczącej, tzw. kotwicy, malowaniu liter V, zrywaniu niemieckich 
plakatów i flag, niszczeniu wystaw ze zdjęciami i symbolami hitlerowskimi, ga-
zowaniu kin, z których dochód zasilał budżet Wydziału Propagandy Generalne-
go Gubernatorstwa itp. Podejmowano także liczne akcje mające na celu nęka-
nie ludności niemieckiej i folksdojczów. Organizacja prowadziła też akcje prze-
mianowywania ulic – wieszano tabliczki z nowymi, antyniemieckimi nazwami, 
np. Aleje Jerozolimskie przemianowano na Aleje gen. Władysława Sikorskiego. 
Do głośnych akcji należało wydrukowanie i rozprowadzenie Dodatku Nadzwy-
czajnego do wydawanego przez władze okupacyjne „Nowego Kuriera War-
szawskiego”. Konspiracyjny dodatek zawierał aktualne wiadomości z walk Woj-
ska Polskiego na Zachodzie. Organizacja wydawała również pisma „Brzask”  
i „Wzlot”.  
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39. SZARE SZEREGI  

28. ______ ( 4 ) (Anty-Gestapo) – kryptonim oddziału Kedywu Komendy Głównej 
AK, zmieniony w styczniu 1944 na „Pegaz” (Przeciw-Gestapo). Późną wiosną 
1943 kpt. Adam Borys „Pług”, cichociemny, otrzymał rozkaz zorganizowania 
oddziału dywersyjnego. Zwrócił się do kierownictwa Szarych Szeregów z proś-
bą o przekazanie mu do dyspozycji 75 harcerzy, których wydzielono z Oddziału 
Specjalnego „Jerzy” (późniejszego batalionu „Zośka”). Ostatecznie jednostkę 
utworzono na przełomie lipca i sierpnia (przyjmuje się datę 1 sierpnia) 1943. 
Oddział przejął zadania Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych, czyli przede 
wszystkim wykonywanie wyroków śmierci wydanych przez Polskie Państwo 
Podziemne na szczególnie szkodliwych okupantów – głównie funkcjonariuszy 
SS, Gestapo i innych wysokich oficerów niemieckich. Na początku stycznia 
1944 aresztowany został przez Niemców Tadeusz Kostrzewski „Niemira”, kie-
rowca oddziału, uczestnik większości akcji. Zmieniono wówczas kryptonim od-
działu na „Pegaz”, co było skrótem słów „przeciw Gestapo”. W wyniku kolejnej 
reorganizacji i aresztowania łączniczki w maju 1944 na bazie oddziału utworzo-
ny został batalion „Parasol”, oddział desantu lotniczego, którego dowódcą po-
został awansowany do stopnia majora Adam Borys. 24 września 1943 na rogu 
ulic Dmochowskiego i Rozbrat żołnierze oddziału zastrzelili zastępcę komen-
danta Gęsiówki SS-Hauptscharführera Augusta Kretschmanna. 1 października 
1943 grupa żołnierzy oddziału pod dowództwem ppor. Kazimierza Kardasia 
„Orkana” wykonała wyrok polskiego sądu podziemnego na SS-Sturmmannie 
Ernscie Weffelsie – bestialskim kierowniku zmiany oddziału kobiecego Pawia-
ka, tzw. „Serbii”. Najbardziej znaną akcją był przeprowadzony 1 lutego 1944 
zamach na Kutscherę, dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego.  
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40. SZKOŁY PODCHORĄŻYCH REZERWY PIECHOTY ZWZ-AK 
Spośród wszystkich okupowanych krajów w okresie II wojny światowej, w których 
zorganizowany ruch oporu walczył z okupantem, jedynie w okupowanej Polsce 
prowadzono szkolenie oficerów w tajnych Szkołach Podchorążych. Program szko-
lenia w Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK opierał się na progra-
mie szkoleniowym Szkół Podchorążych Rezerwy Piechoty WP i na ich regulaminie. 
W Szkołach Podchorążych Rezerwy szkolono młodzież zaangażowaną w walkę  
z wrogiem. Wielu absolwentów zginęło w walce zbrojnej, zostało aresztowanych, 
osadzonych w obozach koncentracyjnych – wielu poległo podczas Powstania War-
szawskiego. W krzyżówce występują również hasła dotyczące Szkół Podchorążych 
Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych.3  
Poziomo 
 
1. Oprócz Szkół Podchorążych były prowadzone także Zastępcze Szkoły 

_____________ ( 11 ) Piechoty, które ukończyło ponad 4 tys. słuchaczy.  

6. Roczniki szkolenia w Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK, tzw. 
turnusy, dzieliły się na _______ ( 5 ) (nr rejonu).  

7. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Obwodzie SZP-ZWZ-AK 
________ ( 6 ) Zorganizowano trzy kursu dla elewów oraz kursy podoficerskie. 
Prowadzono też szkolenia ogólno-wojskowe, kursy dywersyjno-minerskie, szko-
lenia łącznikowe i sanitarne (Wojskowa Służba Kobiet), zabezpieczano tajne 
nauczanie, zwalczano bandytyzm, zapewniano funkcjonowanie wymiaru spra-
wiedliwości – rozpracowywano i eliminowano konfidentów na podstawie wyro-
ków Wojskowych i Cywilnych Sądów Specjalnych.  

11. Zebrania szkoleniowe w Szkołach Podchorążych Rezerwy odbywały się głów-
nie w ______________ ( 12 ) rodzin poszczególnych podchorążych i innych 
użyczonych przez członków Ruchu Oporu.  

13. Klasy kursów Szkół Podchorążych składały się z 4 – _________ ( 7 ) (słownie) 
elewów.  

17. Istotną pomocą w szkoleniu w Szkołach Podchorążych Rezerwy były instrukcje 
opanowane w poszczególnych komórkach Komendy Głównej AK i drukowane 
w Tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych, np. Instrukcja o broni – broń 
___________ ( 9 ) (1942), Instrukcja o łączności – radio (1943), Dywersja kole-
jowa na szlaku (1942-1943).  

18. ________ ( 6 ) tysiące dwieście (słownie) – liczba absolwentów Szkół Podcho-
rążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK na terenach okupowanej Polski  

20. Kandydaci do Szkół Podchorążych musieli posiadać ________ ( 6 ), lub mini-
                                                 
3 Przy układaniu krzyżówki wykorzystano pracę: Reszel Edward, Tajne podchorążówki Szkoły Podchorążych 

Piechoty AK, „Przegląd Pruszkowski” nr 2 1992, s, 12-22. Artykuł został zdigitalizowany do udostępnienia 
w internecie przez Muzeum Historii Polski i jest umieszczony m.in. w bazie mazowieckich czasopism re-
gionalnych http://mazowsze.hist.pl/30/Przeglad_Pruszkowski/672/1992/996/2/24212/  
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40. SZKOŁY PODCHORĄŻYCH REZERWY PIECHOTY ZWZ–AK 

mum „małą maturę" i kontynuować naukę do osiągnięcia minimum średniego 
wykształcenia (przeważnie na tajnych kompletach licealnych, uniwersyteckich 
czy politechnicznych).  

22. Szkoła Podchorążych Batalionów Chłopskich w okolicach __________ ( 8 ),  
w lesie Sumierz. Utworzono ją w drugiej połowie lutego 1944 na bazie I batalio-
nu Podlaskiego BCh z inicjatywy mjr. Stefana Skoczylasa, komendanta Pod-
okręgu IVa Batalionów Chłopskich. Komendantem Szkoły został płk Julian 
Czuba ps. „Marian”. W kwietniu ukończyli ją pierwsi żołnierze. W tym też mie-
siącu przystąpiono do wykonywania poszerzonego programu szkolenia.  

24. Szkoła Podchorążych i Podoficerów _____ ( 3 ), zorganizowana w rezerwacie 
Jata w powiecie Łuków. Dowódcą całości został wyznaczony por./kpt. Jerzy 
Wojtkowski „Drzazga”. Dowódcą kompanii szkolnej został ppor. Michał Rossała 
„Wali”, natomiast szefem oddziału Akcji Specjalnej st. sierż. Stefan Kosobudzki 
„Sęk”. Obóz był całkowicie samowystarczalny – posiadał rusznikarnię i całe za-
plecze kwatermistrzowskie. Celem szkolenia było przygotowanie żołnierzy NSZ 
do walki w różnorodnych warunkach (leśnych, miejskich) oraz zapoznanie ich z 
nową bronią. W dwóch równolegle prowadzonych kursach dla podoficerów i 
podchorążych udział wzięło 50 osób, a cały turnus trwał 6 tygodni. Po ukończe-
niu go w Jacie na stałe pozostało 18 osób, tworząc trzon Akcji Specjalnej NSZ. 
Kolejny kurs rozpoczął się 20 marca 1944, a wzięło w nim udział kolejnych 50 
osób. Następny i zarazem ostatni, trzeci kurs rozpoczęty na początku maja 
1944 rzakończony został 14 czerwca. W sumie odbyły się 3 turnusy Szkoły 
Podchorążych i Podoficerów Rezerwy Piechoty NSZ, które ukończyło około 120 
osób.  

25. Kursy w Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK dzieliły się na 
_______ ( 5 )  

26. __________ ( 8 ). (słownie) – czas trwania szkolenia w Szkołach Podchorążych 
Rezerwy Piechoty ZWZ-AK w miesiącach.  

27. __________ ( 8 ) Kryptonim Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty założonej 
w październiku 1941 przez Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej.  
W marcu 1943 komendantem szkoły został Eugeniusz Konopacki ps. „Trzaska”, 
który był także komendantem Centrum Wyszkolenia Wojskowego Szarych Sze-
regów. Zajęcia odbywały się, w Szkole Ogrodniczej, dawnym budynku prywat-
nego gimnazjum Władysława Giżyckiego na Wierzbnie, nieopodal Królikarni, 
wśród ogrodów na Skarpie Mokotowskiej. Szkołę ukończyło 273 absolwentów 
(w tym również kobiety), zostali oni dowódcami pododdziałów batalionów „Zoś-
ka” i „Parasol”.  

 
Pionowo 
 
2. Absolwenci Szkół Podchorążych z reguły byli wyznaczani na stanowiska do-

wódcy _________ ( 7 )  

3. ______ ( 4 ) Nazwa słuchacza Szkoły Podchorążych Rezerwy.  
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4. Elewi i instruktorzy Szkół Podchorążych na czas szkolenia byli 
___________ ( 9 ) z ram AK. Była to konspiracja w konspiracji.  

5. Szkoła Podchorążych AK w Okręgu ________ ( 6 ) Rozpoczęła zajęcia latem 
1943 roku z kilkunastoma elewami. Zajęcia praktyczne odbywały się zazwyczaj 
w okolicy Pszczelej Woli. Po egzaminie końcowym, wiosną 1944 roku, więk-
szość elewów weszła w skład oddziałów partyzanckich „Szarugi”, „Nerwy”, 
„Kmicica” i „Rysia”, operujących w rejonie Lublina.  

8. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty przy batalionie AK „________ ( 6 )” 
utworzona w styczniu 1942. Jej pierwszy kurs ukończył m.in. sierż. pchor. Lu-
dwik Berger „Michał”, który niebawem został mianowany podporucznikiem cza-
su wojny. Została także zorganizowana szkoła niższych dowódców.  

9. Na czele klasy w Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK stał 
____________ ( 10 )  

10. __________ ( 8 ) dziewięćdziesiąt pięć (słownie) – liczba godzin wykładowych 
podczas szkolenia w Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK.  

12. Po ukończeniu Szkół Podchorążych, elewi byli awansowani do stopnia 
_________ ( 7 ) podchorążego i dostawali przydział do jednostek. Prawie regu-
łą było, że były to Oddziały Specjalne – OS – Dywersji Bojowej – Kedywu.  

14. Zakres szkolenia w Szkołach Podchorążych Rezerwy obejmował następujące 
obszary: Regulamin służby _____________ ( 11 ), Nauka o broni piechoty, 
Taktyka, Topografia, Dowodzenie, Walki w terenie, Walki w mieście, Walki par-
tyzanckie, Musztra (ta głównie na zgrupowaniach leśnych).  

15. Na czele kursu Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK stał 
___________ ( 9 )  

16. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty utworzona przy batalionie AK 
„__________ ( 8 )”, utworzona w styczniu 1942. Komendant – mjr Władysław 
Brzeziński ps. „Ratusz”, „Nowomiejski”.  

19. Szkolenie w Szkołach Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK oprócz wykła-
dów obejmowało szkolenie w _________ ( 7 ) na zgrupowaniach leśnych, np. 
okręg warszawski – w lasach nadleśnictwa Wiązowna, na linii Warszawa – 
Otwock).  

21. Szkolenie w Szkołach Podchorążych Rezerwy odbywało się 2 – ______ ( 4 ) 
(słownie) razy w tygodniu po 3 do 4 godzin.  

23. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Okręgu Warszawskiego AK imienia 
gen. Wł. Sikorskiego. Dalszy opis dotyczy szkolenia w VII Obwodzie 
„________ ( 6 )”, obejmującego obszar przedwojennego powiatu warszawskie-
go. W I Rejonie „Marianowo-Brzozów” od sierpnia 1943 do lipca 1944. Szkoły 
Partyzanckie ukończyło 304 elewów. Szkoły Podchorążych działały od czerwca 
1942 do listopada 1943 i wypromowały 35 podchorążych. Szkolenie  
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w II Rejonie „Celków” zorganizował ppor. Roman Grotowski „Ers”, „Epstein”,  
a komendantem i jedynym jej instruktorem przez cały okres działalności Szkoły 
Podchorążych, od 1941 do 22 marca 1944 był por./kpt. Wiktor Lubliner „Ku-
szel”, kryptonim szkolenia „Przedszkole”. Szkolenie dla żołnierzy z całego rejo-
nu było prowadzone na terenie kilku Placówek, w 5 turnusach szkoleniowych. 
W sumie zostało zorganizowanych pięć turnusów. Szkolenie przeszło 37 ele-
wów, a ukończyło 30 podchorążych. Piąty kurs w 1944 został przerwany aresz-
towaniem komendanta szkolenia w dniu 22 marca 1944, wszyscy elewi konty-
nuowali szkolenie, które ukończyli na terenie różnych obwodów Warszawy. 
Szkołę ukończyło w VI Rejonie „Helenów” około 60 podchorążych, skierowa-
nych następnie do oddziałów prowadzących walkę zbrojną.  
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42. UZBROJENIE ARMII KRAJOWEJ 
Broń Armii Krajowej pochodziła z pięciu źródeł: 1) zakopana przez polskie oddziały 
we wrześniu 1939 – z tego źródła pozyskano m.in. ponad tysiąc karabinów, 3 dział-
ka ppanc, 65 rkm i 40 ckm z amunicją, , 2) zdobyta na Niemcach lub zakupiona od 
nich, 3) pozostawiona przez Armię Czerwoną na pobojowiskach, 4) pochodząca  
z konspiracyjnej produkcji – w podziemnych warszawskich wytwórniach broni wy-
produkowano prawie 2 tys. pistoletów maszynowych, ponad 100 tys. granatów 
ręcznych oraz kilkadziesiąt ton materiałów wybuchowych., 5) ze zrzutów spado-
chronowych – dla Okręgu Warszawskiego AK dostarczono 281 pistoletów Colt, 255 
pistoletów maszynowych, 23 rkm Bren.4 
Poziomo 

1. ____________ ( 10 ) Pistolet maszynowy 
opracowany przez inż. Wacława Zawrotne-
go i Seweryna Wielaniera na podstawie 
najlepszych dostępnych wzorów – niemiec-
kiego pistoletu maszynowego MP40 i bry-
tyjskiego Sten. Na pierwszym wzorowano 
układ broni (magazynek dołączany od dołu 
i składana kolba), z drugiego zapożyczono 
konstrukcję mechanizmów. Prototyp był go-
towy w sierpniu lub wrześniu 1943. Produ-
kowany w warunkach konspiracyjnych w 
Polsce podczas okupacji niemieckiej. Łącznie wykonano ok. 700 sztuk tego pi-
stoletu maszynowego.  

6. ___________ ( 9 )Polski ręczny granat zaczepny 
produkowany w warunkach konspiracyjnych przez 
wytwórnie Armii Krajowej. Został skonstruowany  
w 1940 przez Edwarda Tymoszaka. Korpus granatu 
początkowo stanowiła ebonitowa puszka w kształcie 
walca o średnicy 52 mm i wysokości 95 mm, zastą-
piona później tłoczoną puszką z blachy stalowej. 
Granat wypełniony był szedytem (materiałem wybu-
chowym produkowanym w warunkach konspiracyjnych na bazie chloranu pota-
su) oraz w niewielkich ilościach sproszkowanym trotylem lub brytyjskim plasti-
kiem. Wybuch był inicjowany przez zapalnik uderzeniowo-bezwładnościowy, 
zbudowany z dwóch stożkowych ciężarków. W jednym osadzono iglicę,  
a w drugim spłonkę. Korus zapalnika był wykonany z cienkiej blachy i posiadał 
kształt soczewkowaty. Po wyciągnięciu zawleczki i rzuceniu granatu sprężyna 
umieszczona pod łyżką zapalnika odrzucała ją na bok, a opór powietrza powo-

                                                 
4 Tadeusz Zawadzki, Broń powstańczej Warszawy, 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1507802,1,bron–powstanczej–warszawy.read 
Dariusz Zawadzki, Sposoby zdobywania broni przez Armię Krajową, 
http://kresowiacy.com/2014/07/sposoby–zdobywania–broni–przez–armie–krajowa/ 

Rafał E. Stolarski, Produkcja uzbrojenia i materiałów wybuchowych przez Armię Krajową w latach 1939-
1945, http://www.polishresistance–ak.org/25%20Artykul.htm 
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dował wyciągnięcie przymocowanej do niej iglicy zabezpieczającej. Granat wy-
buchał w momencie uderzenia o ziemię (iglica uderzała w spłonkę, która zapa-
lała materiał inicjujący, doprowadzając do eksplozji zgromadzonego wewnątrz 
korpusu szedytu). Łącznie wykonano około 240 tys. sztuk, były produkowane 
wyłącznie w Warszawie i powszechnie używane przez oddziały AK w ich ak-
cjach bojowych przez cały okres wojny. Oprócz standardowych, w małych se-
riach produkowano również granaty o zwiększonej sile wybuchu. Miały one ka-
dłub mieszczącym około kilograma trotylu lub plastiku. Według konstruktora ich 
siła niszcząca była porównywalna ze 105 mm pociskiem artyleryjskim.  

9. ______ ( 4 ) M1911A1 – amerykański pistolet samo-
powtarzalny kalibru 45 mm. Magazynek jednorzędo-
wy z siedmioma nabojam. Pistolet w czasie II wojny 
światowej był etatowym wyposażeniem oficerów i 
podoficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
(m.in. żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej) oraz niektórych oddziałów partyzanckich 
działających na terenie okupowanej Polski. Ze względu w trudności w zaopa-
trzeniu w amunicję .45 ACP pistolety dla oddziałów partyzanckich były produ-
kowane w wersji strzelającej używanym przez Niemców nabojem 9x19 Parabel-
lum. Umożliwiało to używanie zdobycznej amunicji. Wchodził w skład zrzutów 
alianckich dla AK.  

10. MP 40 – niemiecki pistolet 
___________ ( 9 ) kalibru 9 x 19 mm Pa-
rabellum produkowany w czasie II wojny 
światowej, produkcję uruchomiono na po-
czątku 1940 roku. Był mylnie nazywany 
Schmeisserem. Zasilanie z magazynka 
pudełkowego o pojemności 32 nabojów, rozmieszczonych w szachownicę. Je-
go konstrukcja stała się podstawą do opracowania angielskiego Stena. Do koń-
ca wojny wyprodukowano według różnych źródeł od 746 tys. do 1,1 mln pistole-
tów maszynowych MP 40.   

13. ______ ( 4 )Nazwa ulicy w Warszawie, przy której znajdowała się fabryka dźwi-
gów Groniowskiego. Wyprodukowano tam 4 działka bezodrzutowe z rur docią-
gowych kal. 76,2 mm. i ok. 200 pocisków.  

14. Inżynier Henryk _______ ( 5 ) ps. 
„Głowacki” w zakładzie ślusarskim 
Kogutowskiego przy ul Chmielnej 15 
dnia 8 sierpnia 1944 zorganizował 
warsztat rusznikarski. Po tym gdy oko-
ło 26 sierpnia 1944 zdobyto drut sprę-
żynowy inżynier skonstruował wyrzut-
nie a jej prototyp wykonał ślusarz Ma-
ciejewski. Prowadnicę dla butelki sa-
mozapalającej w uchwycie stanowiło 
wnętrze rury. Wyrzut odbywał się za pomocą stalowej sprężyny lub pasów gu-
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mowych. Ze względu na brak odpowiedniej ilości materiałów potrzebnych do 
produkcji, a także niezbędnych maszyn nie zbudowano kolejnych egzemplarzy. 
Długość wyrzutni 165 cm; długość rury 140 cm; średnica rury 7 cm; długość 
sprężyny 120 cm. 5 

15. Biuro Studiów i _______ ( 5 ) Technicznych podległe Wydział Saperów Oddzia-
łu III KG AK – komórka AK zajmująca się przystosowaniem do użytku materia-
łów wybuchowych pozostałych po kampanii wrześniowej, opracowaniem i prze-
testowaniem materiałów i urządzeń do sabotażu i dywersji (zwłaszcza kolejo-
wej), opracowaniem odpowiednich instrukcji i przygotowaniem instruktorów do 
działań sabotażowo-dywersyjnych, testowaniem i dostosowaniem do wymogów 
konspiracyjnych sprzętu i materiałów ze zrzutów lotniczych.  

17. ____________ ( 10 ) Potoczna nazwa elektrowni, która została uruchomiona 
podczas Powstania Warszawskiego w kamienicy przy ulicy Hożej 51, nazwa ta 
pochodziła od Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich, do którego te-
ren ten należał w czasie okupacji niemieckiej. Ze względu na przewidywaną 
groźbę odcięcia dopływu energii elektrycznej oraz wody, w sztabie „Obroży” 
zapadła decyzja budowy własnej elektrowni oraz uruchomienia studni głębino-
wej. Robotami tymi kierował późniejszy dowódca elektrowni inż. Sobiesław 
Dajkowski ps. „Florek”. Materiały i prądnice pochodziły z terenu Politechniki. Na 
terenie zajmowanym przez siostry zakonne przy ul. Hożej 53, a także przy ul. 
Poznańskiej 12 i ul. Wilczej 51 róg Poznańskiej zbudowano uliczne zdroje. In-
stalację wodociągową poprowadzono również do szpitali polowych i ważniej-
szych punktów dowodzenia. Po 20 sierpnia rejon Śródmieście-Południe został 
pozbawiony energii elektrycznej z Elektrowni na Powiślu oraz wody z sieci 
miejskich wodociągów. W tym czasie uruchomiono agregat prądotwórczy, dzię-
ki czemu można było, wprawdzie w niewielkim stopniu, zapewnić dla potrzeb 
zarówno powstańców, jak i ludności cywilnej, energię elektryczną oraz wodę z 
uruchomionej studni głębinowej. Ponieważ pobór energii elektrycznej przez 
pompę pochłaniał niemal całkowitą moc agregatu, zaopatrywanie ludności w 
wodę ograniczono do jednej godziny rano i jednej po południu. Obsadę elek-
trowni w pierwszych dniach działania stanowiło czterech żołnierzy. Jej całodo-
bowa praca wymagała znacznej ilości benzyny. Dostarczano ją ręcznie w kani-
strach przenoszonych najczęściej z odległych miejsc w Śródmieściu-Północ 
oraz z niemieckich zbiorników magazynowych mieszczących się w okolicach 
placu Trzech Krzyży i ul. Książęcej. Elektrownia zasilała też rusznikarnię inż. 
Franciszka Przeździeckiego „Rafała” ze Zgrupowania „Cieśli”, która znajdowała 
się przy ul. Hożej 62, fabrykę dźwigów Groniowskiego przy ul. Emilii Plater 10, 
której obrabiarki pracowały dla potrzeb rusznikarni, produkując części do gra-
natników, oraz odlewnię Braci Łopieńskich przy ul. Hożej 55, gdzie produkowa-
no skorupy do granatów ręcznych. W rusznikarni naprawiano broń i produko-
wano materiały wybuchowe, granaty i granatniki. Przez cały okres pracy „rusz-
nikarni” podczas powstania, na około 450 sztuk różnej broni, która przeszła 
przez jej warsztaty, zdyskwalifikowano tylko 1 karabin kaliber 7,62, którego lufę 
wykorzystano do produkcji luf do pistoletów tego kalibru. Radiostacja Biura In-
formacji i Propagandy Komendy Głównej „Błyskawica”, zainstalowana w oficy-

                                                 
5 http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/rurowa–wyrzutnia–butelek–zapalajacych.php 
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nie przy ul. Poznańskiej 13 w nocy z 5 na 6 września, była również podłączona 
do elektrowni przy ul. Hożej 51. Elektrownia pracowała jeszcze przez długi 
czas, nawet po upadku Powstania Warszawskiego. Przestała pracować 5 listo-
pada 1944, jej agregaty Niemcy wywieźli do Sochaczewa.  

18. _____ ( 3 ) wz. 30 – polski ciężki karabin 
maszynowy, był podstawowym ciężkim ka-
rabinem maszynowym Wojska Polskiego w 
latach 30. XX wieku. Po zakończeniu kam-
panii wrześniowej część karabinów maszy-
nowych wz. 30 trafiło na wyposażenie od-
działów partyzanckich. Karabinów wz. 30 
używano też podczas Powstania War-
szawskiego  

 
 

20. Bogumił ____________ ( 10 ) (ur. 7 lutego 1913), ps. „Jarek” – konstruktor ru-
rowych wyrzutni butelek zapalających używanych podczas Powstania War-
szawskiego.  

22. Karabin wz. 98a (także kb 
________ ( 6 ) wz. 98a, karabin polski 
wz. 98a) – polski karabin powtarzalny 
z okresu międzywojennego. Karabin był odmianą niemieckiego karabinu Ge-
wehr 98, wprowadzoną do produkcji w Fabryce Broni w Radomiu  
w 1936. W okresie kampanii wrześniowej karabiny wz. 98a (obok wcześniej 
wyprodukowanych wz. 98) stanowiły podstawowe uzbrojenie kompanii strze-
leckich piechoty Wojska Polskiego. Po zakończeniu kampanii część karabinów 
wz. 98a trafiła w ręce niemieckie (zostały przyjęte na wyposażenie Wehrmachtu 
pod oznaczeniem Gewehr 299(p)), inne zaś wykorzystywano w partyzantce.  

23. ___________ ( 9 ) Polski ręczny granat zaczepny 
produkowany w warunkach konspiracyjnych przez 
wytwórnie Armii Krajowej. Został skonstruowany w 
1942 roku przez Władysława Pankowskiego. Granat 
wypełniony był szedytem (materiałem wybuchowym 
produkowanym w warunkach konspiracyjnych na 
bazie chloranu potasu). Oznaczono go jako R-42, 
lecz od kształtu korpusu podobnego do puszki od „Sidolu” (środek do czysz-
czenia metalu, np. mosiężnych klamek) przyjęła się nazwa... . Korpus miał 
średnicę 55 mm i wysokość 122 mm. W jego wnętrzu umieszczona była masa 
zapalająca z potarką i sznurek zakończony ciężarkiem. Na dolnym końcu znaj-
dowała się zaciśnięta spłonka. Górny zamknięty był zakrętką blachy lub bakeli-
tu. Po jej odkręceniu należało przy pomocy ciężarka wyszarpnąć sznurek, po-
wodując zapalenie ścieżki prochowej, i rzucić granat. Czas palenia opóźniacza 
wynosił 4,5 sekundy. Granaty były produkowane do 1945 roku i łącznie wypro-
dukowano około 350 tys. sztuk, m.in. w Warszawie, Kielcach, Krakowie i Lwo-
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wie. Były powszechnie używane przez oddziały Armii Krajowej w ich akcjach 
bojowych przez cały okres wojny.  

24. _____ ( 3 ) Polski pistolet samopowtarzalny wz. 35, 
konstrukcji Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskie-
go, wprowadzany od 1936 do uzbrojenia kadry za-
wodowej Wojska Polskiego. Do wybuchu wojny wy-
produkowano 49 400 sztuk pistoletów. Używany po-
wszechnie w konspiracji  

 

26. Por. inż. Witold _________ ( 7 ) , (ur. 10 lipca 1904 w Częstochowie, zm.  
5 lipca 1956 w Warszawie), ps. „Ryszard” – szef Wydziału Produkcji Konspira-
cyjnej Oddziału IV KG AK (kryptonimy „Drzewo”, „Perkun”, „Waga”, „Cieśla”), 
działającego od kwietnia 1942. Koordynował produkcję granatów i pistoletów 
maszynowych. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył w Śródmieściu, 
angażując się bezpośrednio w produkcję granatów i moździerzy. Pod koniec 
walk powstańczych w Warszawie objął jeszcze jedno stanowisko kierownicze – 
25 września został powołany przez gen. „Bora” na stanowisko p.o. szefa pro-
dukcji wojennej w ramach biura Delegata MON. We wrześniu 1949 został 
aresztowany na podstawie fałszywych oskarżeń i osadzony w areszcie śled-
czym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie. Przez niespełna pięć lat był przetrzymywany bez wyroku jako więzień 
śledczy w areszcie prewencyjnym. Przez cały okres pobytu w więzieniu „Ry-
szard” nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i nie obciążył zeznaniami 
żadnego ze swoich towarzyszy. Z więzienia wypuszczono go w grudniu 1954. 
Rozpoczął pracę jako wykładowca na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Warszawskiej. Na skutek wycieńczenia organizmu zmarł jednak wkrótce, 5 lip-
ca 1956.  

27. _________ ( 7 ) Nazwisko konstruktora granatników użytych podczas Powsta-
nia Warszawskiego m.in. przy szturmie na budynek PAST-y.  

28. Franciszek ________________ ( 14 ), ps. „Teodor”, „Szubert”, „Franek”, „Żej-
mian”, „Halny” (ur. 27 października 1900 w Żytomierzu, zm. 11 czerwca 1974 w 
Warszawie) – płk saperów Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i powo-
jennego podziemia antykomunistycznego, pierwszy szef Działu Produkcji Kie-
rownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej , prezes WiN, więzień po-
lityczny w okresie stalinowskim, kawaler Orderu Orła Białego. 5 października 
1939 był dowódcą niezrealizowanego zamachu na Adolfa Hitlera podczas „defi-
lady zwycięstwa” w Alejach Ujazdowskich. W 1940 został dowódcą Związku 
Odwetu ZWZ, zajmującego się walką bieżącą i sabotażem. Współorganizował 
następnie Kedyw Armii Krajowej, a w roku 1943 został zastępcą komendanta 
Kedywu (Augusta „Nila” Fieldorfa). Walczył w Powstaniu Warszawskim jako 
szef Wydziału Saperów Oddziału III Komendy Głównej AK w stopniu pułkowni-
ka. Po kapitulacji powstania trafił do niewoli i do stycznia 1945 przebywał w 
Oflagu II C Woldenberg. Po powrocie do Polski zaangażował się w działalność 
konspiracyjną przeciwko władzom komunistycznym. Od maja do sierpnia 1945 
pełnił funkcję zastępcy komendanta Obszaru „Południe” w Delegaturze Sił 
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Zbrojnych, płk. Antoniego Sanojcy, a we wrześniu 1945 został jego zastępcą, 
gdy objął stanowisko prezesa Obszaru Południowego WiN. Po aresztowaniu A. 
Sanojcy, w dniu 15 listopada 1945 zastąpił go na stanowisku prezesa Obszaru 
Południowego. Już od 23 listopada tego samego roku kierował II Zarządem 
WiN, najpierw jako p.o. prezesa, a od stycznia 1946 jako prezes. Nawiązał kon-
takt z Rządem RP na uchodźstwie oraz Oddziałem VI Sztabu Głównego Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Został aresztowany w dniu 22 sierpnia 1946 
w Zabrzu i poddany długiemu śledztwu. Proponowano mu współpracę z rzą-
dem komunistycznym, łącznie z awansem generalskim i odznaczenie orderem 
Virtuti Militari, lecz nie przyjął propozycji. 10 września 1947 został w pokazo-
wym procesie II Zarządu Głównego WiN i działaczy PSL skazany na trzykrotną 
karę śmierci. Odmówił zwrócenia się o łaskę do Bolesława Bieruta, jednak karę 
zamieniono mu najpierw na dożywocie, a następnie na 12 lat pozbawienia wol-
ności.  

Pionowo 

2. ______ ( 4 ) Brytyjski pistolet maszynowy 
produkowany od 1941 roku. Był dostarcza-
ny drogą zrzutów powietrznych do Polski. 
Prosta konstrukcja sprawiła, że rozpoczęto 
ich wytwarzanie w warunkach konspiracyj-
nych. Produkcję podjęto w czasie wojny w 
Polsce, Danii oraz we Francji. W Polsce 
wyprodukowano łącznie ok. 1 tys. egz.  

3. Granatnik ______ ( 4 ) (ang. Projector 
Infantry Anti Tank) – brytyjski granat-
nik przeciwpancerny z okresu II wojny 
światowej,stosowany do walki z nie-
mieckimi pojazdami pancernymi. Po-
cisk kumulacyjny wystrzelony z ...-a 
był w stanie przebić pancerz czołgów 
Panzerkampfwagen IV i Panzer-
kampfwagen V Panther z dowolnej 
strony. Dużą zaletą ...-a była możliwość używania go w małych pomieszcze-
niach (w przypadku granatników Bazooka i Raketenpanzerbüchse Panzer-
schreck wydostający się do tyłu strumień gazów prochowych po odbiciu się od 
ścian mógł poparzyć strzelca). Dlatego ...-y były przydzielane jako broń wspar-
cia grupom szturmowym walczącym w miastach (według regulaminu 2-3 gra-
natniki na grupę). Stosowany był także przez powstańców warszawskich.  

4. Szczepan _______ ( 5 ) – inżynier, konstruktor napędzanych sznurem gumo-
wym wyrzutni butelek zapalających używanych podczas Powstania Warszaw-
skiego.  
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5. ______ ( 4 ) – brytyjski ręczny karabin 
maszynowy. Pierwszy seryjny karabin 
został wyprodukowany  
3 września 1937, a 4 sierpnia 1938 
rkm został oficjalnie przyjęty na uzbro-
jenie Armii Brytyjskiej. W czasie II 
wojny światowej znajdował się na 
uzbrojeniu jednostek innych armii 
utworzonych na terytorium Wielkiej Brytanii, w tym Wojska Polskiego. Wchodził 
w skład zrzutów alianckich dla AK.  

7. _____ ( 3 ) Pistolet maszynowy opracowa-
ny przez Polikarpa Rybickiego ps. „Komar”, 
Witolda Szafrańskiego ps. „Igo”  
i Stanisława Skorupkę ps. „Smrek”. Produ-
kowany w konspiracji w latach 1943-1944. 
Części wytwarzano w Starachowicach, a 
wykończenie, montaż oraz bruzdowanie luf 
odbywały się w warsztacie polowym w re-
jonie Gór Świętokrzyskich przy oddziale AK „Nurta”. Wyprodukowano 37-38 
egz.  

8. Jan ___________ ( 9 ) , ps. „Leśnik” – ppłk, szef Służby Uzbrojenia Oddziału IV 
KG AK (kryptonim „Leśnictwo”), powstałej w maju 1940. Podczas Powstania 
Warszawskiego dowódca zgrupowania noszącego nazwę pochodną od jego 
pseudonimu.  

11. Butelka ____________ ( 10 ) (potocznie koktajl Mołotowa) – ro-
dzaj prymitywnego granatu zapalającego. Składa się ze szklanej 
butelki napełnionej w 2/3 łatwopalną cieczą (benzyną lub ropą), 
zazwyczaj zaczopowanej zwitkiem tkaniny stanowiącym lont. 
Broń tania i bardzo efektywna w walkach ulicznych przeciw lekko 
opancerzonym pojazdom pancernym. Butelki zapalające były 
powszechnie używane w Powstaniu Warszawskim i wyrzucane 
przez sprężynowe katapulty na większe odległości.  

 

12. Pistolet P08 ____________ ( 10 ) – pistolet samo-
powtarzalny konstrukcji niemieckiej z okresu przed I 
wojną światową. Potocznie nazywany też Luger od 
nazwiska konstruktora. Nazwa pochodzi od łaciń-
skiego powiedzenia „si vis pacem, para bellum” – je-
śli chcesz pokoju, przygotowuj wojnę. Pistolet P08 
stał się z czasem najpopularniejszym typem broni 
krótkiej w armii niemieckiej. Pistolet zasilany jest z wymiennego magazynka 
pudełkowego, jednorzędowego o pojemności 8 nabojów. Broń była produkowa-
na do 1942 roku. Ogółem armia niemiecka w czasie II wojny światowej posia-
dała 1 355 tys. sztuk broni tego wzoru.  
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16. Dział ___________ ( 9 ) Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajo-
wej (kryptonimy „Teodor”, „Remiza”) – komórka AK zajmująca się produkcją 
uzbrojenia i materiałów dywersyjnych (spłonek, detonatorów, lontów, zapalni-
ków, kolców na przebijania opon samopchodowych, materiałów wybuchowych, 
zapalających itp.) na potrzeby walki bieżącej. Pracowało w nim 48 osób.  

19. Zbigniew _____________ ( 11 ) , ps. „Szyna”, „Zbigniew” (ur. 23 stycznia 1909 
roku, zm. 29 lipca 1990 roku) – inżynier, szef Biura Studiów i Badań Technicz-
nych.  

21. Miotacz ognia ______ ( 4 )K – plecakowy 
miotacz ognia produkowany podczas II 
wojny światowej w okupowanej Polsce, w 
warsztatach Armii Krajowej. Wyproduko-
wano ok. 900 egz. Od początku Powstania 
Warszawskiego w użyciu było 10 takich 
miotaczy, w tym 6 z nich w pułku AK „Basz-
ta”. Kilkoma miotaczami dysponowała spe-
cjalna kompania miotaczy płomieni dowo-
dzona przez por. Władysława Miładowskie-
go ps. „Haliński, poległego w PWPW. 
Kompania wchodziła w skład Zgrupowania 
„Leśnik” ppłk. Jana Szyprowskiego. Wiadom
czy, mieszczącym się przed powstaniem przy kościele sw. Antoniego (ul. Sena-
torska) pod opieką miejscowego proboszcza, księdza Trzeciaka.  
... wz. 28 (Rkm wz. 28) – polski ręczny 

o też o sporym magazynie miota-

25. karabin maszynowy z okresu międzywo-

25. 

kampanii wrześniowej dużą liczbę 

jennego. Konstrukcyjnie oparty na karabinie Browning M1918. Karabin ten w 
okresie kampanii wrześniowej stanowił podstawową broń wsparcia na szczeblu 
plutonu Wojska Polskiego. Po zakończeniu kampanii wrześniowej dużą liczbę 
karabinów wz. 28 polscy żołnierze ukryli, by nie wpadły w ręce nieprzyjaciela. 
Broń znalazła się potem na wyposażeniu oddziałów partyzanckich ZWZ-AK, 
Batalionów Chłopskich, GL-AL oraz NSZ. Karabinów było na tyle dużo, że w 
warunkach konspiracji rozpoczęto nawet produkcję niektórych części do rkm 
(np. magazynków). Browningów wz. 28 użyto także podczas Powstania War-
szawskiego. (8) 
__________ ( 8 ) wz. 28 (Rkm wz. 28) – 
polski ręczny karabin maszynowy z okresu 
międzywojennego. Konstrukcyjnie oparty 
na karabinie Browning M1918. Karabin ten 
w okresie kampanii wrześniowej stanowił 
podstawową broń wsparcia na szczeblu 
plutonu Wojska Polskiego. Po zakończeniu 
karabinów wz. 28 polscy żołnierze ukryli, by nie wpadły w ręce nieprzyjaciela. 
Broń znalazła się potem na wyposażeniu oddziałów partyzanckich ZWZ-AK, 
Batalionów Chłopskich, GL-AL oraz NSZ. Karabinów było tak dużo, że w wa-
runkach konspiracji rozpoczęto nawet produkcję niektórych części do rkm (np. 
magazynków). …ów wz. 28 użyto podczas Powstania Warszawskiego.  
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44. WYBRANE DATY W OKRESIE 1939 – 2014 
Objaśnienia odnoszą się do wybranych wydarzeń z lat 1939-2012. Hasłem krzy-
żówki jest rok, w którym dane wydarzenie miało miejsce. Wybrano wydarzenia 
związane bezpośrednio lub pośrednio z Armią Krajową.  
Poziomo 

2. 3 lipca ______ ( 4 ) – w Warszawie utworzono Zbiorową Delegaturę Rządu RP 
Na Kraj na czele z Tymczasowym Delegatem Rządu Na Kraj, płk. Janem Sko-
robohatym-Jakubowskim.  
20 kwietnia … – rozkazem komendanta ZWZ płk. Stefana Roweckiego „Grota” 
powstaje „Związek Odwetu”, sabotażowo – dywersyjna organizacja wojskowa 
Związku Walki Zbrojnej, mająca w przyszłości stanowić trzon bojowy organiza-
cji. Jej komendantem mianowano mjr. Franciszka Niepokólczyckiego ps. „Teo-
dor”.  

3. 1 marca ______ ( 4 ) – w Polsce po raz pierwszy obchodzono święto państwo-
we: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

5. 24 lutego ______ ( 4 ) – wykonanie wyroku śmierci na gen. „Nilu”.  
8. 4 marca ______ ( 4 ) – w zasadzce ginie Stanisław Marchewka ps. „Ryba”– 

ostatni oficer podziemia poakowskiego.  
10. 3 maja ______ ( 4 ) – awansowanie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

na stopień generała brygady Elżbiety Zawackiej, legendarnej kurierki Komendy 
Głównej Armii Krajowej, jedynej kobiety wśród słynnych „cichociemnych”.  
27 lipca …Prezydent Polski Lech Kaczyński przyznaje pośmiertnie gen. Augu-
stowi Emilowi Fieldorfowi ps. „Nil” najwyższe odznaczenie państwowe – Order 
Orła Białego.  
30 lipca … Prezydent Polski Lech Kaczyński przyznaje pośmiertnie rtm. Witol-
dowi Pileckiemu najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego.  

11. 21 marca ______ ( 4 ) – żołnierz AK, emerytowany krakowski piekarz Walenty 
Badylak (ur. 1904) przykuł się łańcuchem do historycznej studzienki na krakow-
skim rynku, oblał się benzyną i dokonał aktu samospalenia. Jego czyn był pro-
testem przeciwko przemilczeniu przez władzę zbrodni katyńskiej. Informacje o 
jego śmierci ukazały się wyłącznie w prasie lokalnej, w bardzo lakonicznej for-
mie, donoszono o śmierci psychicznie chorego emeryta.  

12. 1 marca ______ ( 4 ) – wykonanie wyroków śmierci na Józefie Batorym, Fran-
ciszku Błażeju, Karolu Chmielu, Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu i 
Adamie Lazarowiczu, Józefie Rzepce skazanych w procesie IV Zarządu WiN. 1 
marca to od dwóch lat Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.  

14. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia ______ ( 4 ) – konspiracyjne wzniesienie na 
Cmentarzu Powązkowskim Pomnika Katyńskiego, pierwszego w Polsce. Po-
mnik został usunięty potajemnie przez służbę bezpieczeństwa 6 lipca 1989  
i odnaleziony po sześciu latach, wrócił na swoje miejsce 8 września 1995.  
1 sierpnia … – po raz pierwszy odznaczono stu żołnierzy powstania Warszaw-
skimi Krzyżami Powstańczymi ustanowionymi na mocy ustawy z 3 lipca 1981. 

 28



44. WYBRANE DATY W OKRESIE 1939 – 2014 

27 listopada … w Warszawie oddano do użytku Most im. Gen. Stefana „Grota” 
Roweckiego, był budowany od 1977 roku.  

16. 15 lutego ______ ( 4 ) – samolot 138. Dywizjonu RAF dokonał pierwszego 
zrzutu cichociemnych nad Polską, zrzucając oficerów łącznikowych w rejonie 
Słomniki – Proszowice.  

18. 15 lipca ______ ( 4 ) – została utworzona komórka Komendy Głównej AK – Kie-
rownictwo Walki Podziemnej. 30 czerwca … został aresztowany gen. Stefan 
„Grot” Rowecki. 20 listopada … gen. Komorowski „Bór” wydał rozkaz o rozpo-
częciu akcji „Burza”.  

19. 3 maja ______ ( 4 ) – Prezydent Polski Lech Wałęsa przyznaje pośmiertnie 
najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego: Stanisławowi Bro-
niewskiemu działaczowi harcerskiemu, naczelnikowi Szarych Szeregów., Ja-
nowi Karskiemu – kurierowi Polskiego Państwa Podziemnego, świadkowi Holo-
kaustu.  
9 maja ... – awansowanie przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę na stopień ge-
nerała brygady Stanisława Komornickiego, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika 
Powstania Warszawskiego, kanclerza orderu wojennego Virtuti Militari.  
11 listopada … – Prezydent Polski Lech Wałęsa przyznaje pośmiertnie najwyż-
sze odznaczenie państwowe – Order Orła Białego: gen. Tadeuszowi Bór–
Komorowskiego – komendantowi głównemu Armii Krajowej, gen. Leopoldowi 
Okulickiemu – komendantowi głównemu Armii Krajowej, gen. Stefanowi Ro-
weckiemu komendantowi głównemu Armii Krajowej, płk. Janowi Rzepeckiemu 
– delegatowi Sił Zbrojnych na Kraj, prezesowi organizacji Wolność i Niezawi-
słość, gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu – komendantowi głównemu ZWZ, 
Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych.  
29 listopada … – Prezydent Polski Lech Wałęsa przyznaje pośmiertnie najwyż-
sze odznaczenie państwowe – Order Orła Białego – gen. Janowi Skorobohaty–
Jakubowskiemu – delegatowi Rządu na Kraj, Cyrylowi Ratajskiemu – prezyden-
towi Poznania, ministrowi II RP, delegatowi Rządu na Kraj, Adolfowi Bnińskie-
mu – głównemu delegatowi Rządu RP na ziemie wcielone do III Rzeszy, Jano-
wi Piekałkiewiczowi – delegatowi Rządu na Kraj, Janowi Stanisławowi Jankow-
skiemu – delegatowi Rządu na Kraj, Stefanowi Korbońskiemu – delegatowi 
Rządu na Kraj,  
1 grudnia … – Prezydent Polski Lech Wałęsa przyznaje najwyższe odznacze-
nie państwowe – Order Orła Białego – Elżbiecie Zawackiej – kurierowi Komen-
dy Głównej AK, jedynej kobiecie w szeregach cichociemnych.  

21. 9 listopada ______ ( 4 )– przekazanie budynku PAST-y środowiskom komba-
tanckim, w których imieniu budynkiem administruje Fundacja Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Na zorganizowanej uroczystości premier Jerzy Buzek 
przekazał symbolicznie klucze do budynku prezesowi Zarządu Głównego Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ppłk. Stanisławowi Karolkiewiczowi.  
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22. 25 maja ______ ( 4 ) o godz. 21.30 w warszawskim więzieniu na Mokotowie 
zostaje zamordowany rtm. Witold Pilecki.  

23. 21 października ______ ( 4 ) – w obławie Zmotoryzowanych Odwodów Milicji 
Obywatelskiej w Majdanie Kozic Górnych ginie Józef Franczak „Lalek” – ostatni 
Żołnierz Wyklęty.  

25. 14 lutego ______ ( 4 ) – przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Kra-
jową. Na jej czele stanął gen. Stefan „Grot” Rowecki.  

26. 1 sierpnia ______ ( 4 ) – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika „Gloria 
Victis” przez regenta cmentarza wojskowego ks. kanonika M. Żemralskiego.  

28. 31 lipca ______ ( 4 ) – ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński otwo-
rzył Muzeum Powstania Warszawskiego.  

29. 3 maja ______ ( 4 ) – Prezydent Polski Lech Wałęsa przyznaje najwyższe od-
znaczenie państwowe – Order Orła Białego Janowi Nowakowi–Jeziorańskiemu 
– kurierowi Komendy Głównej Armii Krajowej, dyrektorowi Rozgłośni Polskiej 
RWE.  

30. 17 lutego______ ( 4 ) – formalne powołanie do życia przez byłych żołnierzy 
Armii Krajowej w Londynie Studium Polski Podziemnej.  
15 i 16 marca … – w Londynie odbył się I Walny Zjazd Delegatów Koła AK. 28 
maja … rtm. Witold Pilecki zostaje aresztowany, w śledztwie prowadzonym 
przez UB jest okrutnie torturowany.  
2 lipca ... – podjęcie przez Sejmu Uchwały o utworzeniu Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, polskiej organizacji państwowej zajmującej się kultywowa-
niem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego.  

Pionowo 

1. 7 maja ______ ( 4 ) – awansowanie przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
śniewskiego na stopień generała brygady Aleksandra Ścibor-Rylskiego, żołnie-
rza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, prezesa Zarządu 
Głównego Związku Powstańców Warszawskich.  

4. 4 listopada ______ ( 4 ) – uroczysty pogrzeb księdza Józefa Stanka, kapelana 
Zgrupowania AK „Kryska” zamordowanego przez Niemców 23 września 1944 
roku po kapitulacji Czerniakowa, przy bardzo licznym udziale żołnierzy AK z 
różnych zgrupowań i rzeszy wiernych.  

5. 10 listopada ______ ( 4 ) Urząd Bezpieczeństwa Publicznego aresztuje gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Generał odmawia współpracy z UB.  
W sfingowanym komunistycznym procesie sądowym 16 kwietnia 1952 zostaje 
skazany na karę śmierci. Opublikowanie w Londynie monumentalnego tomu 
„Armia Krajowa” stanowiącego III tom wydawnictwa „Polskie Siły Zbrojne w II 
Wojnie Światowej”, tom ten jest do dzisiaj podstawowym i jedynym tak obszer-
nym i wyczerpującym opracowaniem dziejów Armii Krajowej.  

6. 19 stycznia ______ ( 4 ) – komendant główny gen. Leopold Okulicki „Niedźwia-
dek” wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej.  
1 lipca … rozwiązanie Delegatury i RJN przyjmowane za koniec działalności 
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Polskiego Państwa Podziemnego.  
30 października … – ustanowienie przez Szefa Sztabu Głównego Polskich Sił 
Zbrojnych w Londynie Odznaki Pamiątkowej Armii Krajowej nadawanej do 
1966, tj. do ustanowienia Krzyża Armii Krajowej.  

7. 17 marca ______ ( 4 ) – Prezydent Polski Lech Kaczyński przyznaje pośmiert-
nie Józefowi Franczakowi ps. „Lalek” – ostatniemu Żołnierzowi Wyklętemu – 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.  
3 maja …Prezydent Polski Lech Kaczyński przyznaje pośmiertnie najwyższe 
odznaczenie państwowe – Order Orła Białego płk. Franciszkowi Niepokólczyc-
kiemu – prezesowi organizacji Wolność i Niezawisłość.  

9. 20 lipca ______ ( 4 ) – na Placu Teatralnym odsłonięto pomnik Bohaterów 
Warszawy, znany jako warszawska Nike. Został on zaprojektowany przez Ma-
riana Koniecznego.  

13. 27 września ______ ( 4 ) – powstała polska konspiracyjna organizacja wojsko-
wa Służba Zwycięstwu Polski. Dowódcą SZP został gen. Michał Tokarzewski-
Karaszewicz.  
5 października … – Członkowie SZP przygotowali zamach na przebywającego 
w Warszawie w celu odebrania defilady wojsk niemieckich Adolfa Hitlera. Na 
trasie przejazdu samochodu z Hitlerem wzdłuż Alei Ujazdowskich znajdował się 
ładunek wybuchowy złożony z 500 kg trotylu, który z nie do końca ustalonych 
powodów, nie został zdetonowany. Akcją dowodził płk Franciszek Niepokól-
czycki „Teodor”.  

14. 3 maja ______ ( 4 ) – Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski przyznaje po-
śmiertnie najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła gen. Franciszkowi 
Kamińskiemu – komendantowi głównemu Batalionów Chłopskich.  
11 listopada … – Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski przyznaje po-
śmiertnie najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego – gen. Ta-
deuszowi Pełczyńskiemu – szefowi sztabu Komendy Głównej AK.  

15. ______ ( 4 ) ukazanie się I (z VI) tomów monumentalnego wydawnictwa Stu-
dium Polski Podziemnej w Londynie Pt. „Armia Krajowa w dokumentach”.  

17. 14 maja ______ ( 4 ) – zarejestrowanie Związku Powstańców Warszawskich.  
18. 1 sierpnia ______ ( 4 ) – ustanowienie w Londynie przez gen. Tadeusza Bora-

Komorowskiego Krzyża Armii Krajowej.  
19. 1 października ______ ( 4 ) – odsłonięcie pomnika Małego Powstańca przez 

harcerza-powstańca warszawskiego Jerzego Świderskiego (ps. „Lubicz”) w 
obecności setek harcerzy z Warszawy i innych miast Polski, a także przedsta-
wicieli władz oraz mieszkańców stolicy. Wartę honorową przed pomnikiem za-
ciągnęli rówieśnicy najmłodszych żołnierzy Powstania Warszawskiego.  

20. 27 września ______ ( 4 ) – otwarcie stałej ekspozycji w nowym budynku Mu-
zeum Armii Krajowej w Krakowie.  

22. 17 lipca ______ ( 4 ) – Sowieci aresztowali komendanta Okręgu Wileńskiego 
AK, płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”. Rozbrojono i zatrzymano także 
dowódców i żołnierzy AK; większość z nich trafiła do więzień lub została zesła-
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na na Syberię. 1 sierpnia … – początek Powstania Warszawskiego.  
24. 5 sierpnia ______ ( 4 ) – ustanowienie Orderu Krzyża Niepodległości (OKN) – 

piątego w kolejności polskiego państwowego odznaczenia cywilnego, nadawa-
nego osobom, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się 
służby ponad wymaganą od nich miarę, położyły zasługi w obronie niepodle-
głości państwa polskiego.  

25. 14-15 marca ............................. .– założenie Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej z połączenia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich na obczyźnie. (4) 

27. 1 stycznia ______ ( 4 ) – utworzenie Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych.  

28. 3 maja ______ ( 4 ) – Prezydent Polski Lech Kaczyński przyznaje pośmiertnie 
najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego ppłk. Łukaszowi Cie-
plińskiemu – prezesowi organizacji Wolność i Niezawisłość.  
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45. WYWIAD I KONTRWYWIAD ARMII KRAJOWEJ 
Działalnością wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej kierował Oddział II Komendy 
Głównej SZP-ZWZ-AK. Pion Wywiadu dysponował siatkami agentów, które rozpra-
cowywały zarówno front wschodni, jak i okupowane ziemie polskie oraz terytorium 
III Rzeszy. Agenci wywiadu AK obserwowali węzły kolejowe i drogowe, informując 
Komendę Główną AK o ruchach niemieckich jednostek. Zbierano informacje o no-
wych rodzajach broni wprowadzonych na uzbrojenie Wehrmachtu, a także o budo-
wie i lokalizacji różnych obiektów wojskowych. Pion Kontrwywiadu był odpowie-
dzialny za zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonującej w podziemiu własnej orga-
nizacji wojskowej, w szczególności rozpoznawano niemieckie organy bezpieczeń-
stwa, ich metody działania oraz osoby, którymi się posługiwały. 
Poziomo 
 
1. Jerzy ___________ ( 9 ), ps. „Motor” (ur. 13 września 1915 w Skarżysku-

Kamiennej, zm. 28 stycznia 1944). We wrześniu 1939 walczył jako ochotnik, 
m.in. pod Brześciem i Żabinką. Następnie trafił do tworzącej się od jesieni 1941 
organizacji dywersyjnej Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej „Wachlarz”. 
Brał udział w akcji rozbicia więzienia w Pińsku 18 stycznia 1943, za co otrzymał 
Krzyż Walecznych. Był jednym z bardziej lubianych partyzantów „Ponurego”, 
pełnił funkcję dowódcy plutonu saperskiego oraz łącznika między oddziałem  
a Komendą Okręgu i Komendą Główną AK. Był jednocześnie agentem kielec-
kiego Gestapo o pseudonimach „Garibaldi” i „Mercedes”. Jego działalność po-
chłonęła wiele ofiar. Dekonspirował lokale i przekazywał Niemcom pocztę, którą 
przewoził jako łącznik zgrupowań. Jego droga do agenturalnej działalności nig-
dy nie została w pełni wyjaśniona. Nie wiadomo, kiedy podjął współpracę z 
niemiecką Tajną Policję Państwową, nieznane są motywy, jakie nim kierowały. 
Za swoją działalność otrzymał łącznie 3600 zł, był także wynagradzany w natu-
rze – pokwitował np. odbiór od Policji Bezpieczeństwa w dniu 20 stycznia 1944 
3 l wódki, 3 kg kiełbasy, 4 kg cukru oraz 400 papierosów. W wyniku rozpraco-
wania kontrwywiadu AK pętla zdrady została jednak przerwana. 28 stycznia 
1944 wyrokiem Wojskowego Sądu Specjalnego został skazany na śmierć. Wy-
konawcą wyroku Polski Podziemnej był chor. Tomasz Waga ps. „Szort”. Ciało 
agenta do dziś leży w pobliżu Milejowic (w powiecie opatowskim), w miejscu,  
w którym został zastrzelony.  

5. ______________ ( 12 ) Polska organizacja konspiracyjna o charakterze wy-
wiadowczym, działająca w okresie II wojny światowej. Kryptonimy: „Mu”, „Nur-
ki”, „Regimenty Mu”, „Żupany”. Organizacja utworzona została na początku 
października lub listopada 1939 w Warszawie z inicjatywy inż. kpt. Stefana Wit-
kowskiego ps. „Kapitan”, „Doktor Zet”, „Dyrektor”, „Inżynier”, „Tęczyński”, „Ka-
niewski”. Należeli do niej przede wszystkim młodzi oficerowie służby czynnej i 
rezerwy oraz osoby wywodzące się ze środowisk technicznych i innych organi-
zacji konspiracyjnych. Prowadzili głównie działalność wywiadowczą, w tym tak-
że na obszarze Rzeszy i polskich obszarach zajętych po 17 września 1939 
przez ZSRR, oraz kontrwywiadowczą. Nawiązali bezpośredni kontakt z brytyj-
skim wywiadem Intelligence Service, któremu przekazywali regularnie meldunki 
wywiadowcze. Na przełomie 1940 i 1941 komórka kontrwywiadu z jej szefami 
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Stefanem Dembińskim i Kazimierzem Leskim została podporządkowana KG 
ZWZ. Organizacja została rozwiązana rozkazem komendanta głównego AK 
gen. Stefana Roweckiego z 27 sierpnia 1942. Większość członków przeszła do 
AK (co było znacznym wzmocnieniem Oddziału II KG AK), część do innych or-
ganizacji podziemnych.  

8. ________ ( 6 )Kryptonim polskiej konspiracyjnej organizacji o charakterze pa-
ramilitarnym i społecznym, składającej się w większości z ziemian i przemy-
słowców, działającej od jesieni 1941 do końca wojny na obszarze całego Gene-
ralnego Gubernatorstwa. Inne pseudonimy „Opieka”, „S1”. W 1940 uzgodniono 
zakres współpracy z ZWZ. Przy każdym dowództwie okręgu AK działał przed-
stawiciel tej organizacji, który współpracował bezpośrednio z komendantem 
okręgu lub jego kwatermistrzem. Podwładni okręgowych przedstawicieli posia-
dali odpowiednie kontakty z dowódcami inspektoratów i obwodów AK. Zasadni-
czo unikało się bezpośrednich powiązań z placówkami czy też oddziałami par-
tyzanckimi, choć zdarzały się od tego wyjątki, dyktowane potrzebami akcji. 
Współpraca obejmowała m. in. wypełnianie zaleceń AK i dostarczanie informa-
cji z terenu, ukrywanie i organizowanie przerzutów „spalonych” członków orga-
nizacji podziemnych, zakup i przewożenie broni, chronienie uciekinierów z te-
renów wschodnich oraz prześladowanych przez Niemców, w tym rodzin żydow-
skich, wysyłanie żywności do obozów, wykupywanie z rąk Gestapo więźniów 
politycznych, organizowanie kursów sanitarnych i zaopatrzenie w sprzęt sani-
tarny oraz tworzenie punktów sanitarnych, szpitalnych i aptecznych w dworach, 
prowadzenie tajnego szkolnictwa. Prowadzono również działania wywiadowcze 
i kontrwywiadowcze na rzecz ZWZ-AK. Były też zadania podyktowane potrze-
bami chwili, jak tworzenie tajnych podchorążówek. Jedną z dziedzin, którą or-
ganizacja ta, najlepiej rozwinęła, szczególnie w ciągu 1944, była akcja sanitar-
na. Polegała ona na szkoleniu sanitariuszek oraz gromadzeniu leków i narzędzi 
chirurgicznych, wyposażeniu w nie wyznaczonych obiektów, w pierwszym rzę-
dzie dworów. Zdołano nawet zorganizować sześć szpitali podziemnych w tere-
nie. Po wojnie Tadeusz Bór-Komorowski jednoznacznie ocenił zasługi organi-
zacji „Gdyby nie ‘...’ Armia Krajowa nie mogłaby była spełnić wielu swoich za-
sadniczych zadań (...) opieka ‘...’ uchroniła od głodu, demoralizacji i rabunku 
wiele oddziałów partyzanckich powstających jak grzyby po deszczu po 1943 r.”.  

9. Marian Edward ________ ( 6 ), ps. „Dzięcioł”, „Witold”, „Wujek”, „Siwek” (ur. 4 
października 1898 – zm. prawdopodobnie w 1944) – płk WP, szef wywiadu  
i kontrwywiadu AK w latach 1942-1943. Karierę wojskową zaczynał jeszcze w 
latach 1915-1917 jako żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie, od 
1918, jako żołnierz WP. W czasie kampanii wrześniowej był szefem Oddziału III 
sztabu Grupy Operacyjnej „Śląsk”. W okresie od października 1939 do maja 
1940 piastował stanowisko szefa sztabu Komendy Okręgu Lublin SZP-ZWZ. Na 
wiosnę 1942 przejął funkcję szefa Oddziału II i pełnił ją do początku grudnia 
1943. W tym okresie uczestniczył między innymi w zdobyciu dokumentacji ra-
kiet V2 oraz opracował system informacyjny umożliwiający przekazywanie 
aliantom zachodnim informacji o zdarzeniach na froncie wschodnim. Był auto-
rem tzw. „Testamentu Dzięcioła”, w którym zawarł swoje obawy z możliwością 
okupacji sowieckiej na terenie Polski po wojnie oraz aktualną polityką Polskiego 
Państwa Podziemnego w stosunku do ZSRR, która powinna opierać się na 

 34



45. WYWIAD I KONTRWYWIAD ARMII KRAJOWEJ 

szeregu daleko idących ustępstw w stosunku do Sowietów, nawet ewentualne-
go oddania im Kresów w zamian za niepodległość. Został aresztowany przez 
Gestapo w willi swojej siostry przy ulicy Ptasiej w Podkowie Leśnej z 9 na 10 
grudnia 1943. Okoliczności aresztowania pozostają do dzisiaj niejasne. Po 
aresztowaniu został prawdopodobnie przewieziony do Berlina albo zamordo-
wany w obozie koncentracyjnym. Istnieje teza, iż został zamordowany w ra-
mach represji po Powstaniu Warszawskim razem z gen. Stefanem „Grotem” 
Roweckim. Według jednej z hipotez został wydany Niemcom przez swojego za-
stępcę i odwróconego agenta Gestapo kpt. Karola Trojanowskiego. Do udziału 
w rozpracowaniu „Dzięcioła” przyznał się niemiecki agent Ludwik Kalkstein.  

10. Antoni ________ ( 6 ) (ur. 12 sierpnia 1902, zm. 13 sierpnia 1944) – polski kon-
struktor lotniczy szybowców. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Studio-
wał na Politechnice Warszawskiej na wydziale elektrycznym i lotniczym i w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1932 został głów-
nym konstruktorem Warsztatów Szybowcowych na Polu Mokotowskim w War-
szawie, opracował wiele doskonałych szybowców. Po klęsce Polski w kampanii 
wrześniowej został żołnierzem ZWZ, a następnie Armii Krajowej. Należał do 
głęboko zakonspirowanej organizacji wywiadowczej „Muszkieterzy”, powstałej 
na przełomie października i listopada 1939. Wniósł duży wkład w rozpoznanie 
niemieckiego ośrodka badań rakietowych w Peenemünde oraz rozpracowanie 
wywiadowcze pocisków rakietowych V-2. Części V-2 i własne analizy miał do-
starczyć do Londynu w ramach operacji „Most III”. 2 czerwca 1944 roku został 
wraz z żoną przypadkowo aresztowany i uwięziony na Pawiaku. Był torturowa-
ny przez Gestapo w al. Szucha 25. Zamordowany 13 sierpnia 1944 w grupie 
czterdziestu ostatnich więźniów Pawiaka. W 1944 odznaczony przez gen. Ta-
deusza Bora-Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.  

11. Władysław ________ ( 6 ), ps. „Pantera” (ur. 9 lutego 1910 w Zalesiu, pow. Ni-
sko) – był szefem kontrwywiadu Armii Poznań w 1939 roku. Wzięty przez 
Niemców do niewoli oficjalnie przeszedł na służbę niemiecką i po weryfikacji 
Niemcy przyjęty został do Abwhery. Na początku 1940 roku, po złożeniu przy-
sięgi, został żołnierzem Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Pantera". Jego 
zadaniem było zorganizowanie i kierowanie kontrwywiadem i wywiadem okręgu 
krakowskiego KOP-u, a także stworzenie konspiracyjnej komórki w Zakopa-
nem. Z prowadzonych rozmów z gestapowcami „Pantera” zorientował się, że 
struktury dowódcze Komendy Obrońców Polski są prawdopodobnie infiltrowane 
przez Gestapo, przygotował szczegółowy raport, który zawierał m.in. kopie 
grypsów, wewnętrzne materiały „Nadwywiadu” i spisy niemieckich konfidentów. 
Całość przekazał do rąk własnych szefa kontrwywiadu KG AK Bernarda Za-
krzewskiego ps. „Oskar”. Kontrwywiad KG AK rozpoczął intensywne działania, 
na ulicach Warszawy zaczęły rozbrzmiewać strzały, po których ginęli kolejni 
konfidenci. Mimo niebezpieczeństwa dekonspiracji, „Pantera” pozostał czynny 
w stworzonych przez siebie wcześniej strukturach zarówno krakowskiej „Nieza-
pominajki” – sieci kontrwywiadowczej Krakowskiego Okręgu AK, jak i działają-
cej w Zakopanem około 80-osobowej sieci S-3, kierowanej bezpośrednio przez 
jego brata Tadeusza ps. „Sęp”. „Pantera” w ostatnich miesiącach 1944 roku 
kierował w Krakowie akcjami dywersyjnymi oddziałów dyspozycyjnych oraz 
rozpracowywał działania nowoutworzonej centrali niemieckiego wywiadu. „Pan-
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tera” po raz ostatni skontaktował się ze swoim dawnym łącznikiem z KG AK 
Stanisławem Rączkowskim ps. „Sołtan" najprawdopodobniej w grudniu 1944 
roku, przekazując mu informację, że wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej za-
mierza się ujawnić i podjąć pełną współpracę. Po weryfikacji został majorem 
Wojska Polskiego ze starszeństwem z 1 stycznia 1944 roku, objął odpowie-
dzialne stanowisko zastępcy szefa kontrwywiadu Wojsk Ochrony Pogranicza, 
gdzie pracował do grudnia 1947 roku, a następnie do 19 maja 1949 roku two-
rzył aparat kontrwywiadu Głównego Inspektoratu Ochrony Skarbowej przy Mini-
sterstwie Skarbu, zajmując się przestępstwami gospodarczymi. Po zaareszto-
waniu przez wiele pierwszych miesięcy był zawieszony pomiędzy życiem  
a śmiercią, zaburzenia w krwiobiegu doprowadzały niemalże do zatrzymania 
akcji serca. 14 listopada 1955 roku ordynarnie sfabrykowanym wyrokiem sądo-
wym, wykorzystując wymuszone torturami zeznania świadka Henryka Boruc-
kiego (ostatniego komendanta KOP i PAL) skazano go na 10 lat więzienia, rok 
później bez słowa wypuszczono z kartką papieru informującą, że na mocy 
amnestii karę zmniejszono i zaliczono na poczet więzienia śledczego. Do końca 
życia pozostawał pod kontrolą służb PRL. Życiu „Pantery” poświęcona jest 
książka Alfreda Filara Nasz człowiek w Abwerze – Tajemnica Władysława … 
(2012).  

16. Operacja ____________ ( 10 ) (niem. Unternehmen Barbarossa) – kryptonim 
agresji III Rzeszy na ZSRR w trakcie II wojny światowej. Wywiad ZWZ dostar-
czył Brytyjczykom informacje o niemieckich przygotowaniach do tego ataku, a w 
szczególności o koncentracji wojsk niemieckich. Informacje te przedstawiono 
10 czerwca 1941 przywódcy ZSRR, Józefowi Stalinowi, lecz ten zignorował to 
ostrzeżenie, podobnie jak pochodzące z innych źródeł.  

17. Mieczysław Zygfryd _____________ ( 11 ), właśc. Mieczysław Zygfryd Słowik, 
ps. „Rygor” (ur. 25 lutego 1896 w Jazgarzewie, zm. 29 lipca 1989 w Londynie). 
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W czerwcu 1934 roku został przeniesio-
ny do Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1937 roku rozpoczął pracę dla Oddziału 
II Sztabu Generalnego, zajmującego się wywiadem zagranicznym. Po kapitula-
cji Francji zajął się przerzutem polskich żołnierzy do Wielkiej Brytanii, począt-
kowo legalnie, następnie na podstawie fałszywych dokumentów, wreszcie  
z pomocą do neutralnej Hiszpanii. Po sukcesach Afrika Korps w walkach w Libii 
i Egipcie otrzymał polecenie udania się do Algierii, będącej kolonią Francji Vi-
chy, w celu zorganizowania siatki wywiadowczej. W celu organizacji działalno-
ści agenturalnej założył fabrykę produkującą płatki owsiane, która okazała się 
dużym sukcesem komercyjnym i objęła zasięgiem działania całą północną Afry-
kę, a środki pozyskane z przedsięwzięcia pozwoliły finansować działalność wy-
wiadowczą. Do siatki zwerbowanych zostało kilka tysięcy ludzi, których infor-
macje pozwoliły na kontrolę większości dziedzin życia kolonii. Ważną rolę  
w działalności „Rygora” odgrywała jego żona Maria, którą m.in. odbierała mel-
dunki ze skrzynek kontaktowych, ukrywała kompromitujące materiały w wypad-
ku kontroli i przekupywała urzędników. „Rygor” kierował organizacją do wrze-
śnia 1944 roku, dzięki jego działaniom Aliantom udało się bez większych strat 
przeprowadzić lądowanie w północno-zachodniej Afryce i zająć pozycje wyj-
ściowe do ataku na operujące w Libii jednostki Afrika Korps. Następnie, do 
października 1946 roku, służył w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Szkocji, 
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zdemobilizowany w 1947 roku. 15 sieprnia 1964 awansowany na pułkownika,  
a w 1972 na generała brygady. Od 3 czerwca 1971 do 14 lipca 1972 minister 
informacji i dokumentacji w emigracyjnym rządzie Zygmunta Muchniewskiego. 
W kraju uznany za zdrajcę i pozbawiony obywatelstwa polskiego. Osiadł w 
Londynie, gdzie zmarł.  

18. Józef Hieronim __________ ( 8 ) (ur. 17 kwietnia 1888 w Krakowie, zm. 12 
czerwca 1960 w Londynie). Podczas II wojny światowej był doradcą politycz-
nym gen. Sikorskiego i prawdopodobnie agentem wywiadu brytyjskiego. Jako 
emisariusz polityczny został zrzucony do kraju nocą z 3 na 4 kwietnia 1944 na 
placówkę „Zegar”, 26 km na wschód od Warszawy; posługiwał się wówczas na-
zwiskiem Paisley oraz kryptonimami „Salamander” i „Brzoza”. Dostarczył do 
okupowanej Polski kilka milionów dolarów dla wspomożenia Polskiego Państwa 
Podziemnego. Według Normana Daviesa przyleciał w celu oceny siły armii 
podziemnej i ugrupowań komunistycznych w wojennej Polsce i przekazania 
tych informacji bezpośrednio Brytyjczykom, dla których informacje polskiego 
rządu na emigracji, a także Sowietów nie były wystarczająco wiarygodne. W 
trakcie jego pobytu oddział likwidacyjny KG AK pod krytonimem 993/W podej-
mował kilkakrotne próby pozbawienia go życia. Próba otrucia (z użyciem białe-
go proszku – najprawdopodobniej wąglika płucnego) mogła być przyczyną złe-
go stanu zdrowia, utrzymującego się aż do śmierci. Powrócił z Polski w ramach 
operacji „Most III”. Po wojnie był orędownikiem zjednoczenia Europy. Miał wol-
ny wstęp zarówno na Downing Street 10, jak i do Białego Domu, był jednym  
z inicjatorów wielkiego szczytu europejskiego, który miał miejsce w Hadze  
w dniach 8-10 maja 1948. Z czasem zaangażował się w działalność na rzecz 
zacieśniania więzów transatlantyckich, zainicjował pierwsze spotkanie Grupy 
Bilderberg i aż do swej śmierci w 1960 roku pozostawał jej sekretarzem.  

25. Ludwik ___________ ( 9 ), ps. „Hanka” (ur. 13 marca 1920 w Warszawie, zm. 
26 października 1994 w Monachium) – razem z Eugeniuszem Świerczewskim  
i Blanką Kaczorowską ps. „Sroka” brał udział w rozpracowaniu gen. Roweckie-
go. Jako por. Armii Krajowej w sieci wywiadu ofensywnego „Stragan” dowodził 
komórką „H”. Na początku kwietnia 1942 został aresztowany przez Gestapo,  
w toku śledztwa załamał się i zgodził na współpracę. Na wolność wyszedł w li-
stopadzie 1942, ale już jako agent nr „97” i rozpoczął metodyczną współpracę  
z Niemcami. „Sroka” na przełomie roku 1941 i 1942 została włączona w pracę 
grupy „H”, którą dowodził „Hanka”; 14 listopada 1942 została jego żoną.  
W efekcie działalności „Hanki” i Eugeniusza Świerczewskiego ps. „Gens” w ka-
towniach Gestapo znalazło się około 200 żołnierzy AK, głównie pracowników 
wywiadu. Jak na ironię, wcześniej (11 listopada 1941) „Hanka” i Kaczorowska 
otrzymali Krzyże Walecznych. 25 marca 1944 zaocznym wyrokiem Wojskowe-
go Sądu Specjalnego „Hanka” i „Sroka” zostali skazani na karę śmierci. Wyroku 
na „Hance” nie udało się wykonać, ponieważ został on przez Niemców ukryty  
i otoczony ochroną. Wyrok „Sroki” został z kolei wstrzymany – podobno ze 
względu na to, że była ona w ciąży.  

27. Stefan _____ ( 3 ) , przybrane nazwiska: Stanisław Rutkowski, Stefan Wadora, 
ps. „Fischer”, „Józef”, „Referent”, „Stefan Waga” (ur. 24 lipca 1906  
w Krakowie, zm. 24 września 1975 w Gdyni) – por. Wojska Polskiego. Od listo-
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pada 1939 w konspiracji w SZP-ZWZ, w której organizował przerzut ludzi przez 
Słowację na Węgry. Mieszkał w Warszawie przy ul. Podhalańskiej 27 od marca 
1941. Od kwietnia tego roku zastępca szefa Wydziału Kontrywiadu AK, podle-
gał mu bezpośrednio oddział „993/W”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, 
po jego upadku dostał się do obozu przejściowego w Pruszkowie, z którego zo-
stał wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Na ręce płk. Józe-
fa Różańskiego przekazał osobiście tzw. kartotekę Rysia (ewidencję agentów 
Gestapo rozpracowywanych przez kontrwywiad Oddziału II KG AK). 28 stycznia 
1946 został aresztowany i do 5 lutego 1947 przebywał w więzieniu. 26 stycznia 
1949 został ponownie aresztowany i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego m.st. 
Warszawy z 4 marca 1954 skazano go na 6 lat więzienia. 31 stycznia 1955 
zwolniony, a postanowieniem Sądu Najwyższego z 15 grudnia 1956 zrehabili-
towany.  

28. _____________ ( 11 )Armii Krajowej – pion odpowiedzialny za zapewnienie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa funkcjonującej w podziemiu organizacji 
wojskowej. Działalność obejmowała rozpoznawanie niemieckich organów bez-
pieczeństwa, ich metod działania oraz osób, którymi się posługują w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa własnej organizacji. Drugi nurt działalności to zdo-
bywanie informacji własnych, w szczególności rozpoznawanie działalności kon-
fidentów i poszczególnych siatek agenturalnych aparatu hitlerowskiego oraz 
badanie jego struktury i metod działania. Ponadto, w ramach tej działalności, 
demaskowano agentów Gestapo, ostrzegano przez łapankami, obławami oraz 
planowanymi kierunkami działania Gestapo i innych komórek niemieckich służb 
bezpieczeństwa.  

29. ___________ ( 9 ) Rządu Londyńskiego – grupa „konspiracyjna”, stworzona w 
1942 przez Sicherheitsdienst i Abwehrę z Polaków i Rosjan w celu infiltracji 
wywiadu AK. … przechwytywał grypsy z Pawiaka i kierował je do Gestapo.  
1 sierpnia 1942 żołnierze zespołu bojowego kontrwywiadu KG AK o kryptonimie 
„Wapiennik” – „993/W” zastrzelili na Tamce szefa grupy – Józefa Hammer-
Baczewskiego (vel Henryk Szweycer), który podawał się za osobistego, zaufa-
nego wysłannika gen. Władysława Sikorskiego. … Z kolei 13 września 1942 
żołnierze „993/W” przeprowadzili akcję bojową w lokalu przy ul. Marszałkow-
skiej 81, gdzie zlikwidowali Edwarda Zajączkowskiego (następcę Hammer-
Baczewskiego) oraz jego współpracownika, Stanisława Szczepańskiego.  
W efekcie obu tych akcji został faktycznie rozbity „… Rządu Londyńskiego”. 
Dzięki szybkiej likwidacji kierownictwa grupa nie rozwinęła działalności.  

30. Eugeniusz ______________ ( 12 ), ps. „Gens” (ur. 18 września 1894, zm. 20 
czerwca 1944 w Warszawie) – dziennikarz, krytyk teatralny, żołnierz konspira-
cji, agent Gestapo w Armii Krajowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył 
jako oficer kulturalno-oświatowy i dowódca pociągu propagandowego. Na 
wniosek mjr. Stefana Roweckiego został awansowany do stopnia porucznika. 
Później mieszkał w Warszawie, gdzie był dziennikarzem i krytykiem teatralnym.  
W czasie okupacji pracował w wywiadzie ZWZ-AK, prawdopodobnie w stopniu 
majora pod pseudonimem „Gens”. Jego żoną była siostra Ludwika Kalksteina – 
także oficera AK. Po jej aresztowaniu, namówiony przez szwagra (w zamian za 
zapewnienie o wcześniejszym zwolnieniu małżonki) podjął pracę dla Niemców 
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jako agent nr „100”. Oprócz rozpracowywania Oddziału II. KG AK oraz łączno-
ści, „Gens” odegrał kluczową rolę w aresztowaniu gen. „Grota”, razem z Ludwi-
kiem Kalksteinem. 30 czerwca 1943 zauważył go przypadkiem na ulicy, a na-
stępnie śledził. Gdy ten wszedł do kamienicy przy ul. Spiskiej 14, zdrajca za-
wiadomił swych mocodawców. 20 czerwca 1944 „Gens” spotkał swoje przezna-
czenie w osobach żołnierzy z Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Od-
działu II. Komendy Głównej AK. Zespołem likwidacyjnym dowodził zastępca 
kierownika Wydziału – Stefan Ryś ps. „Józef”. Po krótkim przesłuchaniu oraz 
przyznaniu się kolaboranta do winy, został wykonany wyrok „Gens” został po-
wieszony w stolarni przy ul. Krochmalnej 39, należącej do Bronisława Gwiaź-
dzińskiego ps. „Sokół” z referatu „993/W”.  

Pionowo 

2. _________ ( 7 ) – miejscowość, w pobliżu której 20 maja 1944 roku wywiad AK 
zdobył niewybuch pocisku V-2 wystrzelonego z poligonu Pustków-Blizna. Nie-
wybuch został wydobyty z rozlewiska rzeki Bug. W akcji osłonowej uczestniczył 
oddział AK dowodzony przez Stefana Wyrzykowskiego ps. „Zenon” (przez wła-
dze PRL został skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie; po sześciu 
latach został uwolniony). Operacja polegała na organizowaniu akcji zaczepnych 
w lasach Mierzwickich, ok. 10 km od miejsca wydobycia rakiety, w celu odwró-
cenia uwagi Niemców. Części pocisku zostały zbadane w tajnych laboratoriach 
AK. W badaniach udział brali m.in. prof. Janusz Groszkowski, prof. Marceli 
Struszyński i inż. Antoni Kocjan. Części pocisku wraz z dokumentacją badań 
przez polskich inżynierów oraz ekspertami przesłano 25 lipca 1944 drogą po-
wietrzną do Londynu w ramach operacji „Most III”.  

3. Aleksander _____________ ( 11 ), ps. „ Wilski”, „Klara” (ur. 7 kwietnia 1898 we 
Włocawku, zm. 21 września 1987 w Warszawie) – mjr, oficer wywiadu i Armii 
Krajowej, „cichociemny”, kawaler Orderu Virtuti Militari. Jako żołnierz Wojska 
Polskiego brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej w walkach o Lwów, a następ-
nie w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie pełnił służbę wojskową w 4. Pułku 
Ułanów Zaniemeńskich w Podbrodziu, a później w Wilnie. Od 1934 w Oddziale 
II Sztabu Generalnego. Jako agent pracował w polskim konsulacie w Kijowie do 
1936, a w pierwszej połowie 1939 w Bratysławie. Po przegranej wojnie obron-
nej w 1939 pełnił służbę wojskową w armii polskiej na Zachodzie, pracując 
m.in. jako kurier między dowództwem polskim w Londynie a warszawskim do-
wództwem ZWZ i AK oraz jako oficer wywiadu ZWZ. Z ramienia AK kilkakrotnie 
podróżował w przebraniu po okupowanej przez Niemcy Europie, organizując 
kanały łączności dla polskich kurierów. W przebraniu barona, płk. Arnolda von 
Lücknera, został przyjęty przez feldmarszałka Rzeszy Lista, który udostępnił mu 
samochód do dalszej podróży. Został ujęty w lutym 1943 i skierowany do obozu 
koncentracyjnego, jednak w drodze doń zdołał zbiec z transportu i powrócić do 
Londynu. We wrześniu 1944 jako „cichociemny” przybył do Polski i walczył w 
szeregach AK na Kielecczyźnie. Aresztowany w grudniu 1944 w Krakowie 
przez Niemców, był torturowany, a następnie skierowany do obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen. Później, aż do końca wojny, przebywał w obozach Mit-
telbau-Dora i Mauthausen-Gusen. Po wyzwoleniu służył w Polskich Siłach 
Zbrojnych do schyłku 1948 roku.  
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4. Igo _____ ( 3 ), właśc. Julian Karol ... (ur. 3 lipca 1896 w Innsbrucku, zm. 7 
marca 1941 w Warszawie) – polski, austriacki i niemiecki aktor, jeden  
z najbardziej znanych polskich kolaborantów III Rzeszy. Jeszcze przed II wojną 
światową był agentem wywiadu niemieckiego, w czasie okupacji został konfi-
dentem Gestapo. Od początku okupacji objął kierownictwo „Theater der Stadt 
Warschau”, zaczął prowadzić kino „Helgoland”, dostępne tylko dla Niemców, 
otrzymał także od okupanta koncesję na prowadzenie teatrzyku rewiowego. Był 
zaangażowany w produkcję antypolskiego filmu pt. „Heimkehr” („Powrót do oj-
czyzny”), prawdopodobnie najobrzydliwszego dzieła propagandy narodowoso-
cjalistycznej. W obfitującym w niezwykle brutalne sceny filmie Polacy ukazani 
są jako zezwierzęcone bestie znęcające się nad spokojnymi Niemcami, których 
przez ostatecznym pogromem chronią wojska hitlerowskie. Na początku wojny 
Igo … pomógł zorganizować zasadzkę, w której aresztowano ukrywającą się 
Hankę Ordonównę, jego przedwojenną koleżankę z teatru i ekranową partner-
kę. Jego działalność rozpracowywał Roman Niewiarowicz, reżyser Teatru Ko-
media, w podziemiu szef jednej z brygad kontrwywiadu Związku Walki Zbrojnej, 
noszący pseudonim „Łada”.. Za współpracę z okupantem Wojskowy Sąd Spe-
cjalny ZWZ wydał wyrok śmierci na …. Zamach (tzw. akcję wyrokową) prze-
prowadził 7 marca 1941 zespół bojowy „ZOM” kontrwywiadu Okręgu Warsza-
wa-Miasto ZWZ. W odwecie za śmierć aktora Niemcy wzięli 118 zakładników, 
spośród których 21 osób rozstrzelano 11 marca 1941 w Palmirach. Gestapo 
aresztowało także dodatkowo kilkanaście osób z warszawskiego świata aktor-
skiego. Reżyserzy i dyrektorzy teatrów Stefan Jaracz i Leon Schiller oraz akto-
rzy Bronisław Dardziński, Tadeusz Kański i Zbigniew Sawan, po śledztwie  
w siedzibie Gestapo na al. Szucha i pobycie na Pawiaku zostali wywiezieni do 
KL Auschwitz.  

6. _______ ( 5 )Wyspa, na której w miejscowości Peenemünde znajdował się 
niemiecki ośrodek badań nad nowymi broniami III Rzeszy, m.in. nad pociskami 
V-1 i V-2. Wywiadowi AK udało się rozpoznać ten ośrodek w 1943 roku, dzięki 
zbieraniu informacji wśród Polaków – pracowników przymusowych zatrudnio-
nych w tych zakładach. Opracowane na tej podstawie raporty zostały przesłane 
do Londynu. Umożliwiło to aliantom zbombardowanie ośrodka  
w sierpniu 1943 roku. Podczas wojny Peenemünde było kilkakrotnie bombar-
dowane przez lotnictwo bombowe brytyjskie (RAF) i amerykańskie (USAAF). 
Po tych bombardowaniach Niemcy przenieśli produkcję rakiet V-2 do zakładów 
podziemnych.  

7. Michał Bernard ____________ ( 10 ), wcześniej Bernard Hieronim Krawiec, 
przybrane nazwisko Michał Zakrzewski, ps. „Hipolit”, „Oskar” (ur. 14 październi-
ka 1907 we wsi Grandorf, pow. Ostrów Wielkopolski, zm. 4 maja 1983 w War-
szawie) – ppłk Wojska Polskiego. Od listopada 1936 był podprokuratorem Sądu 
Okręgowego w Pińsku. W listopadzie 1939 został wciągnięty do konspiracji.  
W kwietniu 1941 roku mianowany szefem Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwy-
wiadu Oddziału II KG ZWZ-AK, kierował aż do rozwiązania AK utworzonym 
wówczas pionem kontrwywiadu na szczeblu KG. Uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim. Kontynuował działalność konspiracyjną w AK, a po jej rozwiąza-
niu działał od kwietnia do lipca 1945 w Delegaturze Sił Zbrojnych. W nocy z 23 
na 24 stycznia 1946 został aresztowany, a po umorzeniu postępowania przez 
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Naczelną Prokuraturę Wojskową zwolniony z więzienia 4 lutego 1947. Wpisany 
na listę adwokatów w grudniu 1947. 28 stycznia 1949 został ponownie aresz-
towany i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 4 marca 1954 
skazany na 15 lat więzienia. Skreślony w styczniu 1952 z listy adwokatów. Na 
mocy amnestii złagodzono mu karę w kwietniu 1956 do 8 lat więzienia, 5 maja 
tego roku został zwolniony i zrehabilitowany postanowieniem Sądu Najwyższe-
go z 13 grudnia 1956. W 1979 członek Komitetu Honorowego Obchodów 35. 
rocznicy Powstania Warszawskiego.  

12. _________ ( 7 ) – kryptonim najbardziej ofensywnej sekcji wywiadu Armii Kra-
jowej „Zachód”, działającej nie tylko na terenie zachodniej Polski, ale także na 
obszarze Niemiec i Austrii – ściśle zakonspirowaną sekcją kierował kapitan 
Edward Jetter ps. „Edward”. Pozostałe, działające całkowicie niezależnie od 
siebie, sekcje stanowiły „Generalna Gubernia” (kryptonim „52-kk”, potem „Arka-
diusz”) i „Wschód” („WW-72”, później „Pralnia”). Najbardziej znaną akcją sekcji 
„Zachód” było rozpracowaniem tajnego ośrodka badawczego i fabryk w Pene-
nmünde (na wyspie Uznam). Po zakończeniu wojny członkowie wywiadu AK 
reaktywowali działalność w Wielkopolsce w ramach organizacji o kryptonimie 
„Mały …”. W skład organizacji weszli m.in. prof. Zygmunt Rakowski, prof. Jan 
Zaus oraz Władysław Ciechanowski i Mieczysław Welzandt, mieszkający w 
Szczecinie – pomógł Klimkowi nawiązać kontakt z byłym szefem Edwardem 
Jetterem (zob. Krzysztof M. Kaźmierczak, ŚCIŚLE TAJNE Nieznane fakty z hi-
storii Wielkopolski 1945-1989, książka ukazała się 4 czerwca 2009 z „Polską 
Głosem Wielkopolskim”).  

13. Stefan __________ ( 8 ), ps. „Nordyk”, „Drozd” (ur. 30 listopada 1911 w Börnig 
koło Dortmundu, zm. 8 stycznia 2005 w Poznaniu). W kampanii wrześniowej 
1939 dowodził plutonem zwiadu w 14. Dywizji Piechoty, a później walczył  
w Grupie płk. dypl. Tadeusza Zieleniewskiego. Po zakończeniu walk udało mu 
się uniknąć niewoli i przedostać się do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii, 
gdzie służył w 10. Pułku Strzelców Konnych. Skierowano go na kurs wywiadu  
w Glasgow, 13 marca 1943 wylądował jako cichociemny w kraju. Jako oficer 
wywiadu AK, wykorzystując swoją znajomość języka niemieckiego, kierował 
rozpracowywaniem produkcji rakiet V-1 i V-2, przyczyniając się do odkrycia 
ośrodka badawczego i fabryk broni rakietowej w Peenemünde. W czasie Po-
wstania Warszawskiego był oficerem informacyjnym VI Zgrupowania „Golski”. 
W październiku 1945 roku został aresztowany przez UB i pod zarzutem szpie-
gostwa wojskowego skazany na karę śmierci. Bolesław Bierut zmienił jednak 
ten wyrok na 5 lat więzienia, dzięki czemu w 1951 wyszedł na wolność. Był 
współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wystąpił w 
filmie dokumentalnym pt. Cichociemni z 1989.  

14. ___________ ( 9 )Początkowy kryptonim referatu „993/W” w Wydziale Bezpie-
czeństwa i Kontrwywiadu w ramach Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego 
Komendy Głównej Armii Krajowej, a zarazem specjalnego oddziału bojowego 
pozostającego w dyspozycji kontrwywiadu AK. Referat był swoistym „oddziałem 
szybkiego reagowania”, a jednym z głównych jego zadań była likwidacja osób 
skazanych wyrokami sądów podziemnych w okupowanej Polsce. Oddział po-
wstał pod koniec 1941 roku i operował na terenie Warszawy. Na czele zespołu 
stanął por. Leszek Kowalewski ps. „Leszek”, „Twardy” (dotychczas zastępca 
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dowódcy grupy likwidacyjnej „ZOM”). Drugim żołnierzem, a zarazem zastępcą 
jego dowódcy, został podchor. Tadeusz Towarnicki ps. „De Vran”, „Naprawa”. 
Referat „993/W” podlegał bezpośrednio mjr. Stefanowi Rysiowi ps. „Józef”, 
„Fischer” – zastępcy szefa kontrwywiadu ZWZ. W marcu 1943 oddział liczył już 
ok. 30 żołnierzy, podzielonych na kilka patroli „likwidacyjnych”, zwanych „piąt-
kami”. Jesienią było ich już 87. Po aresztowaniu por. Leszka Kowalewskiego z 
dniem 15 sierpnia 1943 dowodcą „993/W” został Stefan Matuszczyk ps. „Pora-
wa”. W ciągu trzech lat swego istnienia oddział wykonał około 70 akcji bojo-
wych na terenie Warszawy (dziesięć innych nie wyszło z fazy planowania). W 
wyniku działalności referatu wyko-
nawczego „993/W” zginęło około 70 
Niemców oraz kolaborantów niemiec-
kich. 60 osób zlikwidowanych przez 
„993/W” zostało skazanych przez pol-
skie sądy podziemne. Kolejnych 10 
było nieprzyjacielskimi funkcjonariu-
szami, którzy włączyli się do walki w 
trakcie akcji. Jedną z akcji przeprowa-
dzono 30 marca 1943 w kawiarni „Eu-
ropejska” na rogu ulic Wilczej i Mar-
szałkowskiej, zlikwidowano wówczas 
przebywających w Warszawie dwóch 
oficerów krakowskiego Gestapo, któ-
rzy przyjechali na spotkanie z ppor. AK Janem Poznańskim, pozornie współ-
pracującym z Gestapo. W styczniu 1944 oddział został przekształcony w 120-
osobową kompanię strzelecką. Podczas Powstania Warszawskiego jako kom-
pania „Zemsta” walczył w składzie batalionu „Pięść”. Po niezwykle ciężkich wal-
kach na Woli i przedarciu się na Stare Miasto, w zmniejszonym składzie zasilił 
batalion „Czata 49”.  

Kompania „Zemsta” na Woli w czasie Powstania 
warszawskiego. Na pierwszym planie por. Stefan 

Matuszczyk „Porawa” 

15. Referat ___________ ( 9 ) „993/P” Kontrwywiadu AK. Komórka składała się 
głównie z zaprzysiężonych członków policji granatowej oraz policji kryminalnej 
(Kripo), którzy pracowali na różnych szczeblach i w różnych komórkach policyj-
nych miasta Warszawy. Komórka ta powstała jako jedna z pierwszych w kontr-
wywiadzie. Była jedną z newralgicznych dla kontrwywiadu ze względu na funk-
cjonowanie jej członków w strukturach niemieckiego aparatu represji, a tym 
samym miała ogromne możliwości zdobywania cennych informacji. Zadaniem 
referatu było rozpracowanie osób podejrzanych o współpracę z wrogiem, roz-
pracowanie wywiadowcze miejsc i obiektów, szczególnie pod kątem przepro-
wadzenia akcji dywersyjnych, sabotażowych i zamachów. Drugi nurt działań to 
zdobywanie informacji własnych, w szczególności rozpoznawanie działalności 
konfidentów i poszczególnych siatek agenturalnych aparatu hitlerowskiego oraz 
badanie struktury i metod działania. Ponadto, w ramach tej działalności dema-
skowano agentów Gestapo, ostrzegano przed łapankami, obławami oraz pla-
nowanymi kierunkami działania Gestapo i innych komórek niemieckich służb 
bezpieczeństwa. Policjanci pełnili także rolę łączników i kurierów. Kierownikiem 
referatu „993/P” był do 1942 roku kpt. Stanisław Koczalski ps. „Krummenlanke”, 
„Odrowąż”, „Oskar”, „P-14”. Przed wojną służył m.in. w Straży Obywatelskiej 

 42



45. WYWIAD I KONTRWYWIAD ARMII KRAJOWEJ 

miasta Warszawy, pracował w Komendach Policji Państwowej w Łodzi i Siera-
dzu, awansując od stopnia aspiranta do komisarza. Był zastępcą szefa kontr-
wywiadu organizacji „Muszkieterzy”. Po aresztowaniu go w 1942 kierownictwo 
komórki przejął Roman Z. Iwicki, a po nim nie ustalony z nazwiska ps. „Olaf”.  
Z referatem „993/P” byli związani wszyscy komendanci Policji Polskiej w War-
szawie, tj. ppłk Marian Kozielewski, następnie ppłk Aleksander Reszczyński,  
a potem ppłk Franiszek Przymusiński.  

19. Aleksander ________ ( 6 ) ps. „Tragarz” – dowódca komórki wywiadowczej 
„Bałtyk 303” wywiadu ofensywnego AK „Lombard” w ośrodku rakietowym Pee-
nemünde. Razem z nim działał jego syn Roman ps. „T2-As”. Przed wojną 
mieszkali w Bydgoszczy; uważali się za obywateli Polski pochodzenia austriac-
kiego. Gdy w roku 1939 Bydgoszcz została włączona do Rzeszy, rodzina przy-
jęła niemieckie obywatelstwo, co uchroniło ją od przesiedlenia do GG. Roman 
został powołany do Wehrmachtu i jako specjalista od łączności trafił na wyspę 
Uznam. Przydzielony do jednostki instalującej łącza na terenie ośrodka ba-
dawczego, mógł dość swobodnie poruszać się po terenie. Pierwszy jego mel-
dunek został wysłany wczesną wiosną 1943, a ostatni w końcu sierpnia lub na 
początku września (zawierał opis zniszczeń dokonanych podczas bombardo-
wania ośrodka 17 sierpnia 1943. Bombardowanie to zmusiło Niemców do prze-
niesienia prób w miejsce pozostające poza zasięgiem brytyjskiego lotnictwa – 
do Blizny w Rzeszowskiem.  

20. Roman ______________ ( 12 ) (ur. 15 stycznia 1902 we Lwowie, zm. 22 lipca 
1972 w Warszawie). Jako uczeń gimnazjum w 1918 brał udział w obronie Lwo-
wa przed bolszewikami. We wrześniu 1939 brał udział w wojnie obronnej Pol-
ski, walcząc w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. W 1940 otrzymał propozycję 
poprowadzenia legalnego teatru. Otwierając teatr Komedia, działał w porozu-
mieniu z komendantem Okręgu Warszawa-Miasto Związku Walki Zbrojnej, pułk. 
Zajączkowskim. Zobowiązał się prowadzić w środowisku teatralnym pracę wy-
wiadowczą dla polskiego podziemia. Wstępując do konspiracji, otrzymał stano-
wisko kierownika brygady kontrwywiadu Wydziału II Komendy Głównej Okręgu 
Warszawa-Miasto ZWZ. Kierował m. in. akcją likwidacji aktora-zdrajcy Igo Sy-
ma (1941). Został aresztowany 17 maja 1943 i osadzony na Pawiaku, potem 
więziony we Lwowie, skazany na śmierć, a po zmianie wyroku wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Po wojnie sąd weryfikacyjny ZASP 
przyznał, że represje spotkały go za działalność niepodległościową, ale jako re-
żyser nadużył tego stanowiska dla własnych korzyści materialnych oraz ambicji 
autorskich i reżyserskich (przygotował 16 inscenizacji, w tym siedmiu sztuk 
własnych) i pozbawił go w 1945 roku uprawnień organizacyjnych na jeden rok 
oraz prawa zajmowania w teatrze stanowisk artystycznych na 3 lata, a także 
udzielił surowej nagany. Jednakże już w sezonie 1945/46 grał i reżyserował w 
Teatrze Miejskim we Wrocławiu, a od roku 1946 na scenach krakowskich:  
w Starym Teatrze (1947/48), Teatrach Dramatycznych (1948-1954) i Teatrze 
im. Słowackiego (1954-1968). Po przejściu na emeryturę w 1968 zamieszkał  
w Warszawie. Współautor (z Ludwikiem Starskim) scenariusza pierwszej pol-
skiej powojennej komedii Skarb (1949) oraz z Marią Kaniewską Szatana z 7 
klasy (1960). W filmie wystąpił tylko raz, w Awanturze o Basię, gdzie stworzył 
kapitalną postać aktora Walickiego. Współpracował m. in. z „Przekrojem” i „Ty-
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godnikiem Powszechnym”.  
21. _______ ( 5 ) Armia Polska (TAP) – polska organizacja konspiracyjna działają-

ca w latach 1939-1940. Została utworzona 9 listopada 1939 przez połączenie 
dwóch grup konspiracyjnych Jana Dangla i Jana Włodarkiewicza. Organizacja 
kierowana przez Jana Dangla działała w Warszawie i liczyła ok. 300 członków, 
wywodzących się głównie ze środowiska studentów Szkoły Głównej Handlowej. 
Organizacja założona przez Jana Włodarkiewicza, przy współpracy m.in. z Wi-
toldem Pileckim, zrzeszała głównie wojskowych (w tym wielu oficerów zawodo-
wych) oraz działaczy społecznych związanych z chrześcijaństwem. Zorganizo-
wana sieć wywiadowcza zajmowała się przede wszystkim obserwacją szlaków 
komunikacyjnych, zbieraniem informacji o produkcji przemysłowej na rzecz 
wojska, gromadzeniem wiadomości o działaniach represyjnych okupanta oraz o 
nastrojach społeczeństwa polskiego. Do jej zadań należało także tworzenie kar-
toteki osób współpracujących z okupantem. Przy jego realizacji niezwykle po-
mocna okazała się siatka wywiadowcza zorganizowana wśród granatowych po-
licjantów. Do zadań komórki kontrwywiadu należała obserwacja kadry kierowni-
czej, nadzorowanie bezpieczeństwa miejsc spotkań, punktów kontaktowych i 
skrzynek (w tym wykonywanie skrytek) oraz obserwowanie działalności innych 
organizacji konspiracyjnych. Duże osiągnięcia miała komórka legalizacji. We 
wrześniu 1941 Konfederacja Zbrojna scaliła się ze Związkiem Walki Zbrojnej. 
Wielu byłych członków TAP przeszło do pracy w „Wachlarzu”, którego Włodar-
kiewicz został komendantem.  

22. Kazimierz _______ ( 5 ) ps. „Bradl”, „37”, „Leon Juchniewicz”, „Karol Jasiński”, 
„Juliusz Kozłowski”, „gen. Julius von Hallman”, „gen. Karl Leopold Jansen”, 
„Pierre”, „Jules Lefebre” (ur. 21 czerwca 1912 w Warszawie, zm. 27 maja 2000 
tamże) – polski inżynier-mechanik, wynalazca, żołnierz AK i powstaniec war-
szawski. Na początku II wojny światowej, jako pilot samolotu Lublin R-XVIII F, 
został zestrzelony przez Armię Czerwoną. Ranny i wzięty do niewoli, uciekł  
z niej do Lwowa, a następnie przedostał się do Warszawy. Włączył się do pol-
skiej organizacji wywiadowczej Muszkieterzy. Następnie, po jej rozwiązaniu, 
został przeniesiony do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do II Oddziału Ko-
mendy Głównej Armii Krajowej. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym  
i kontrwywiadem, a także tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachod-
nim. Jako generał wojsk technicznych, von Hallman, zdobył plany fortyfikacyjne 
jednego z odcinków Wału Atlantyckiego. Występował także pod fałszywym na-
zwiskiem gen. Karla Leopolda Jansena. W Powstaniu Warszawskim walczył ja-
ko dowódca kompanii batalionu „Miłosz”. Za męstwo został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji uciekł z ko-
lumny jenieckiej. Pełnił funkcję szefa Sztabu Obszaru Zachodniego AK, a na-
stępnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. W chwili wejścia Sowietów do Polski 
podjął pracę w Stoczni Gdańskiej, utrzymując cały czas kontakt z podziemiem. 
Był szefem sztabu obszaru zachodniego Delegatury Sił Zbrojnych. Został 
aresztowany w 1945 roku, ale udało mu się uciec. W lipcu 1945 ponownie zo-
stał aresztowany przez UB. W procesie I Komendy WiN sąd skazał go na 12 lat 
więzienia. Wyrok zmniejszono do sześciu lat. Po odbyciu skazano go ponownie 
na 10 lat „za współpracę z okupantem”. Wyszedł po odbyciu niespełna połowy 
kary, w 1955 roku.  
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23. Franciszek Kwiryn ________ ( 6 ), ps. „Bogusławski”, „Nowak” (ur. 30 paździer-
nika 1904 w Stanisławowie, zm. 21 grudnia 1952 w więzieniu mokotowskim w 
Warszawie) – gen. WP. W 1920 wstąpił na ochotnika do odrodzonego Wojska 
Polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej jako zastępca oficera operacyj-
nego i oficer sztabu. Od lipca 1940 zaangażował się w działalność konspiracyj-
ną w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Zajmował się ewiden-
cjowaniem raportów i zestawianiem meldunków wywiadowczych  
w ramach Biura Studiów Wydziału II Komendy Okręgu Warszawa-Miasto. Od 
czerwca 1944 kierował Wydziałem Wywiadu w Oddziale II KG AK do spraw 
wywiadu ofensywnego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Od 28 września 
1944 jako pełnomocnik dowódcy AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego brał 
udział razem z ppłk. Zygmuntem Dobrowolskim w rozmowach kapitulacyjnych. 
Po upadku powstania od października 1944 przebywał w oflagu II C Wolden-
berg. W sierpniu 1945 wstąpił do LWP, został zastępcą szefa Wydziału Opera-
cyjnego Sztabu Generalnego WP, od kwietnia 1948 szefem sztabu dowódcy 
Wojsk Lądowych gen. Stanisława Popławskiego. 22 lipca 1948 mianowany na 
generała brygady. Od lutego 1949 szef Studiów Akademii Sztabu Generalnego. 
W marcu 1949 aresztowany przez Informację Wojskową. W czasie przesłuchań 
torturowany i zmuszany do złożenia fałszywych zeznań, którymi posłużono się 
do skonstruowania oskarżenia i aresztowania gen. Józefa Kuropieski. Wyro-
kiem Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie z 13 sierpnia 1951 skaza-
ny pod fałszywymi zarzutami w tzw. procesie generałów na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności. Zmarł 21 grudnia 1952 w więzieniu mokotowskim  
w Warszawie.  

24. Stefan ___________ ( 9 ) ps. „Kapitan”, „Doktor Zet”, „Dyrektor”, „Inżynier”, 
„Tęczyński”, „Kaniewski”, „Stewit”. (ur. 3 kwietnia 1903 w Moskwie, zm. 18 
września 1942 w Warszawie) – inżynier i projektant, wynalazca, przywódca 
konspiracyjnej organizacji Muszkieterzy (Muszkieterowie). Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Studia ukończył w Paryżu. W 1931 roku przeniósł się do 
Genewy, gdzie założył własną firmę Stevit, w której pracował nad stworzeniem 
uniwersalnego silnika, który mógłby być napędzany każdym paliwem. W sierp-
niu 1939 powrócił do Polski i uczestniczył jako ochotnik w wojnie obronnej 1939 
roku. W listopadzie 1939 stworzył organizację pod nazwą Muszkieterzy (Musz-
kieterowie), którą poparł gen. F. Kleeberg. Miała ona charakter przede wszyst-
kim wywiadowczy. Sam wielokrotnie dokonywał inspekcji głęboko zakonspiro-
wanych ośrodków leżących na terenie Niemiec w przebraniu wysokiego oficera 
SS jako baron August von Thierbach. W Warszawie w kilku punktach zorgani-
zował przedsiębiorstwa produkcyjne, których zyski były przeznaczane na rzecz 
organizacji. Na przełomie lat 1940-1941 nawiązał on, prawdopodobnie na pole-
cenie polskich władz podziemnych: Delegatury Rządu na Kraj i Związku Walki 
Zbrojnej, współpracę z niemieckim wywiadem wojskowym w zakresie rozpra-
cowywania sytuacji na byłych wschodnich terenach Polski, zajętych po 17 
września 1939 przez ZSRR. Zdobyte informacje były jednocześnie przesyłane 
do Londynu. W październiku 1941 osobiście powitał w Krakowie marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego, który przybył w tajemnicy z Węgier, a następnie 
przydzielił mu w Warszawie ochronę spośród własnych podkomendnych. Na 
początku grudnia tego roku w porozumieniu z Niemcami i za zgodą KG ZWZ 
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zorganizował przerzut na teren ZSRR 4 oficerów – Muszkieterów: rtm. Czesła-
wa Szadkowskiego, swojego bliskiego współpracownika, ppor. Czesława Wasi-
lewskiego ps. „Wilk”, por. Kazimierza Rutkowskiego ps. „Mątwa” i pchor. Anto-
niego Pohoskiego ps. „Korejwo”. W drugiej połowie 1941 roku zrezygnował  
z prowadzenia niezależnej działalności kontrwywiadowczej, przekazując wła-
ściwe struktury do ZWZ. Ostatecznie 6 grudnia dokonano scalenia całej organi-
zacji Muszkieterów z ZWZ. Na początku 1942 roku został z rozkazu Komendan-
ta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” pozbawiony dowództwa 
Muszkieterów. Prawdopodobnie nastąpiło to ze względu na brak jego zgody na 
ujawnienie agentów głębokiego wywiadu. Ostatecznie pod koniec sierpnia tego 
roku KG AK oskarżyła go o niesubordynację i współpracę z Abwehrą i Gestapo. 
Wojskowy Sąd Specjalny AK wydał na niego wyrok śmierci podpisany przez 
płk. Tadeusza Komorowskiego, płk. Kazimierza Plutę-Czachowskiego i płk. Ja-
na Rzepeckiego. Został on wykonany 18 września 1942 w domu przy ul. Wa-
reckiej 9 przez grupę egzekucyjną AK przebraną w mundury niemieckiej żan-
darmerii. Do jego ubrania przypięto kartkę z napisem: „Największy polski ban-
dyta”. 2 czerwca 1943 Komendant Główny AK gen. Stefan Grot-Rowecki  
w meldunku do Londynu wyjaśnił powody zabicia …: „Wobec systematycznych 
prób wyłamywania się, prowadzenia dwuznacznej gry z kontrwywiadem nie-
mieckim, Gestapo i wywiadem angielskim ... usunąłem ‘Terczyńskiego’ ze sta-
nowiska komendanta Muszkieterów, przenosząc go do rezerwy. Rozkazu tego 
‘Terczyński’ nie wykonał. Zarządziłem rozwiązanie organizacji Muszkieterów... 
‘Terczyńskiego’ oddałem pod sąd, który skazał go na śmierć. Wyrok zatwierdzi-
łem. W międzyczasie został on zabity na rozkaz niemieckiego szefa kryminalnej 
policji, z którym ‘Terczyński’ miał powiązania na tle afer bandycko-
łapówkowych”. Według hipotez niektórych badaczy … na przełomie 1941  
i 1942 roku prowadził bardzo tajemniczą grę w celu porozumienia się z Niem-
cami. Nawiązał też kontakt z przebywającym na Węgrzech marszałkiem 
Edwardem Rydzem-Śmigłym oraz byłym premierem Leonem Kozłowskim.  
W grudniu tego roku, za wiedzą Niemców, wysłał swojego bliskiego współpra-
cownika por. Szadkowskiego z tajną misją do ZSRR do dowódcy Armii Polskiej 
w ZSRR gen. Władysława Andersa. Miał on przekazać rozkaz podjęcia współ-
pracy z Niemcami przeciwko Sowietom (przejście na drugą stronę frontu wraz z 
całą armią), rzekomo wydany przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.  

26. Operacja _________ ( 7 ) – akcja wywiadu AK, która miała na celu zlokalizo-
wanie i rozpoznanie technologii produkcji benzyny syntetycznej w fabryce Hy-
driewerke Politz (Police k. Szczecina). Fabryka została kompletnie zniszczona 
w szeregu nalotów bombowych lotnictwa alianckiego w okresie od października 
1944 do stycznia 1945.  
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Podczas II wojny światowej Niemcy dopuścili się wielu zbrodni. Obejmowały one 
m.in. morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, masową 
eksterminację w obozach, pokazowe egzekucje, łapanki uliczne, pracę niewolniczą, 
wysiedlania ludności, celowe burzenie miejscowości (miast, wsi oraz osiedli), gra-
bież dóbr kulturalnych i majątku, niszczenie skarbów kultury narodowej, wynarodo-
wienie i germanizację, prześladowania na tle politycznym, rasowym i narodowo-
ściowym oraz niszczenie wszelkich śladów kultury i sztuki polskiej. W krzyżówce 
zamieszczono również hasła dotyczące broni artleryjskiej używanej przez Niemców 
podczas Powstania Warszawskiego, która spowodowała duże straty wśród ludno-
ści cywilnej. 
Poziomo 

1. Bronisław __________ ( 8 ) (ur. 16 czerwca 1899 w Witebsku, zm. 4 paździer-
nika 1944 w Łodzi) – dowódca brygady (Waffen-SS Brigadeführer) Rosyjskiej 
Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA), zbrodniarz wojenny zwany „katem Ocho-
ty”. 2 sierpnia 1944 w Częstochowie utworzono 2-batalionowy pułk szturmowy 
RONA w sile ok. 1,7 tys. żołnierzy. Wybrano do niego po 300-400 nieżonatych 
mężczyzn z każdego pułku brygady. Dowództwo pułku objął oficer operacyjny 
sztabu brygady Waffen-Sturmbannführer der SS Iwan Frołow. Jednostce przy-
dzielono 4 czołgi T-34, działo samobieżne SU-76 i 2 haubice 122 mm. Od 4 do 
14 sierpnia pułk stacjonował na Ochocie, gdzie zajmował się przede wszystkim 
rabunkami i gwałtami, a także mordowaniem ludności cywilnej. Następnie brał 
udział w walkach na odcinku od gmachu Wojskowego Instytutu Geograficznego 
przy Al. Jerozolimskich do Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej. 
Ocalałych z walk żołnierzy pułku przerzucono do zewnętrznego pierścienia 
wojsk w Puszczy Kampinoskiej. Tam w nocy z 2 na 3 września oddział AK por. 
Adolfa Pilcha ps. „Dolina” rozbił w Truskawiu batalion pułku, zdobywając wiele 
broni, amunicji oraz umundurowania i żywności. W ataku tym zginęło ok. 250 
ronowców, a ok. 100 zostało rannych. Była to ostatnia akcja zbrojna brygady. 
31 lipca 1944 w Poznaniu Himmler awansował dowódcę brygady do stopnia 
Waffen-Brigadeführer der SS i generała wojsk lądowych SS. Ten przybył wraz z 
pułkiem szturmowym brygady do ogarniętej powstaniem Warszawy, gdzie zo-
stał ranny w rękę. Główną uwagę skupił na gromadzeniu zrabowanych dóbr, 
przy czym zezwalał także swoim żołnierzom na rabunek,  
a nawet bronił ich postępowania przed niemieckim dowództwem, uzasadniając 
to tym, że zarówno jego podkomendni, jak też ich rodziny stracili cały swój ma-
jątek w trakcie długiej i wiernej służby dla Rzeszy. Kaminskiemu udało się 
zgromadzić kilka waliz złota i kamieni szlachetnych, które miał umieszczone w 
swoim samochodzie. Chciał nim wyjechać z Warszawy. Zachowanie samego 
Kaminskiego, jak też i jego żołnierzy wywołały ostatecznie reakcję Niemców. 
Dowódca brygady został wezwany do Łodzi. Nie wiadomo dokładnie, jaka była 
potem sekwencja wydarzeń, poza jednym faktem – stracił życie. Najprawdopo-
dobniej wykonano na nim karę śmierci. Niemcy wydali oświadczenie, że poległ 
bohatersko w zasadzce partyzanckiej.  
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5. ___________ ( 9 ) Legion Samoobrony (Legion Wołyński) – ukraińska kolabo-
racyjna ochotnicza formacja zbrojna podczas II wojny światowej. Została utwo-
rzona we wrześniu 1943. Na czele oddziału stanął płk Petro Diaczenko, a cała 
kadra oficerska składała się z Ukraińców. Niemcy przydzielili jedynie do jego 
sztabu swoich oficerów łącznikowych. Legion miał stanowić przeciwwagę dla 
banderowskiej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Początkowo działał na obszarze 
Wołynia i okolic, walcząc z komunistyczną partyzantką sowiecką oraz pacyfiku-
jąc polskie wsie. Legion był bardzo dobrze uzbrojony i wyposażony, miał nawet 
pododdział artylerii, saperów i szpital polowy. Na początku 1944 roku na Lu-
belszczyźnie walczył z polską partyzantką, głównie z 1. batalionem BCh Stani-
sława Basaja „Rysia”. Wziął on również udział w mordach na Polakach – 23 lip-
ca 1944 – w odwecie za zabicie oficera SS. Legion spacyfikował wsie Chłaniów 
i Władysławin, zabijając 44 osoby. Według relacji polskich świadków specjali-
zował się w wyłapywaniu cywilnych Polaków i ich wyrafinowanym torturowaniu. 
Od 15 do 23 września 1944 legion, w sile ok. 400 ludzi, brał udział w walkach  
z powstańcami warszawskimi na Czerniakowie, działając przeciwko Zgrupowa-
niu „Radosław” i Zgrupowaniu „Kryska” oraz desantowanym oddziałom 9. Pułku 
Piechoty 3. Dywizji Piechoty z 1 Armii WP. Następnie przerzucono go do Pusz-
czy Kampinoskiej, gdzie 27-30 września 1944 uczestniczył w działaniach prze-
ciwko Zgrupowaniu AK „Kampinos” (operacja „Sternschnuppe”). Po tych wal-
kach wycofano go dalej na południowy zachód; uczestniczył w kolejnych star-
ciach pod Bykowem i Krakowem. Ostatecznie na początku 1945 przydzielono 
go do 14. Dywizji Grenadierów SS (1 ukraińskiej).  

6. __________ ( 8 ) min „Funkenpanzer 
B IV” przejęty przez powstańców na 
Starym Mieście, który eksplodował 13 
sierpnia na ul. Kilińskiego. Nie miał 
żadnego uzbrojenia, tylko radiowy sys-
tem sterowania, przewoził 500 kg ma-
teriału wybuchowego, w pojemniku 
zamocowanym z przodu na pancerzu. 
Podjeżdżając pod cel, kierowca lub 
operator zdalnie sterujący transporte-
rem zwalniał zaczep ładunku, który zsuwał się po pochyłym pancerzu przed ba-
rykadą. W tym momencie automatycznie uruchamiał się zapalnik czasowy 
umożliwiający wycofanie pojazdu w bezpieczne miejsce. Eksplozja ładunku 
wybuchowego wysadzała w powietrze barykadę i otwierała przez nią przejście. 
Przy pokonywaniu niewielkiej barykady przy zbiegu ulic Kilińskiego i Podwale 
kierujący transporterem prawdopodobnie przypadkowo spowodował wyczepie-
nie ładunku z umieszczonej z przodu metalowej skrzyni, co spowodowało uru-
chomienie zapalnika czasowego i w następstwie eksplozję o olbrzymiej sile. W 
tym miejscu należy podać dwie współistniejące hipotezy – albo Niemiec kieru-
jący pojazdem unieruchomionym przy barykadzie na Podwalu, nie zdążył włą-
czyć mechanizmu zwalniającego ładunek, albo też pojazd rzeczywiście miał 
być pułapką, a Niemcy liczyli na to, że powstańcy odpalą ładunek przypadko-
wo. Druga hipoteza jest bardziej prawdopodobna, ponieważ Niemcy porzucili 
podpalony stawiacz min. Mogli przecież go od razu zniszczyć, strzelając do 
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niego z innego czołgu, i nie dopuścić do przejęcia go przez powstańców. Niem-
cy wstrzymali natarcie i zaprzestali również ostrzeliwania tego rejonu, by sta-
wiacz min został wprowadzony na Starówkę oraz by więcej ludzi wyszło na uli-
cę oglądać „zdobycz”. Było to całkowicie niezrozumiałe dla niektórych powstań-
ców i wzbudziło ich podejrzenia, co do dziwnego pojazdu, ale niestety zostało 
zlekceważone.  

8. 111. Pułk „ _____________ ( 11 )” – 
złożony z Azerów oddział wojskowy 
Wehrmachtu podczas II wojny świato-
wej. Został sformowany na okupowa-
nej Ukrainie 4 sierpnia 1942 jako I Ba-
talion Szkoleniowy. Składał się z na-
cjonalistów azjatyckich i siłą wcielo-
nych jeńców radzieckich. Na początku 
1943 zwalczał partyzantkę na Krymie, 
ponosząc duże straty. W pierwszej po-
łowie 1944 został przeniesiony w rejon 
Warszawy. Liczył wówczas ok. 650 lu-
dzi. Od pierwszych dni sierpnia tego 
roku w składzie Grupy Bojowej „Dirle-
wanger” zwalczał Powstanie Warszawskie. Uczestniczył w masakrze cywilów 
na Woli, której punkt szczytowy przypadł w dniach 5-7 sierpnia 1944, zginęło od 
38 tys. do 65 tys. polskich mężczyzn, kobiet i dzieci.  

10. __________ ( 8 ) Miejsce zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez oku-
pantów niemieckich w lasach w pobliżu Wejherowa. Rozpoczęły się one pod 
koniec października 1939 i były kontynuowane do początków kwietnia 1940. 
Stanowiły element tzw. akcji „Inteligencja”, a ich wykonawcami byli funkcjona-
riusze SS oraz członkowie paramilitarnego Selbstschutzu. Historycy oceniają, 
że ofiarą ludobójstwa dokonanego w lasach padło od 12 tys. do 14 tys. ludzi. W 
gronie ofiar znaleźli się liczni przedstawiciele polskiej inteligencji z Pomorza 
Gdańskiego, a także osoby narodowości polskiej, czeskiej i niemieckiej przy-
wiezione z głębi Rzeszy. Piaśnica stanowi największe, po KL Stutthof, miejsce 
kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej. Nazywana 
jest czasem „pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą”.  

11. Mord profesorów ___________ ( 9 ) – egzekucja polskich naukowców, wykła-
dowców uczelni lwowskich dokonana nad ranem 4 lipca 1941 przez Ein-
satzkommando zur besonderen Verwendung, specjalną jednostkę policyjną Si-
cherheitsdienst – policji bezpieczeństwa III Rzeszy, po rozpoczęciu okupacji 
Lwowa przez III Rzeszę. 2 lipca 1941 przed południem w swoim gabinecie na 
terenie Politechniki Lwowskiej został aresztowany przez Gestapo prof. Kazi-
mierz Bartel, rektor Politechniki. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 oddział specjalne-
go przeznaczenia podzielony na kilkuosobowe grupy dokonał brutalnego aresz-
towania dwudziestu dwóch profesorów uczelni lwowskich (głównie Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej), członków 
ich rodzin i osób przebywających w ich mieszkaniach. W sumie aresztowano 52 
osoby. We wczesnych godzinach rannych 4 lipca 1941 rozstrzelano 37 osób,  
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w zbiorowej mogile spoczął także zabity wcześniej Adam Ruff. Wśród ofiar było 
21 profesorów, małżonki trzech z nich, synowie dziewięciu, jeden wnuk. Do 
końca lipca 1941 rozstrzelano kolejnych 5 osób.  

16. „______ ( 4 ) tarcze” – nazwa nadana grupom polskich cywilów (w tym kobiet i 
dzieci) pędzonych (często związywanych również drutem kolczastym) przez 
Niemców przed ich oddziałami piechoty lub czołgami. Jako pierwsze tę zbrod-
niczą taktykę zastosowały w Warszawie oddziały Wehrmachtu, a dopiero póź-
niej jednostki SS i policji. Rozkaz brania zakładników spośród ludności cywilnej 
oraz wykorzystywania ich do osłony niemieckich ataków wydał jednostkom 
Wehrmachtu dowódca garnizonu warszawskiego, gen. Reiner Stahel. Najwię-
cej przypadków wykorzystywania cywilów w charakterze takich tarcz miało 
miejsce w pierwszych dniach powstania, zwłaszcza w trakcie walk na Woli.  

18. ______ ( 4 ) – popularna nazwa moź-
dzierza 600 mm „Karl-Gerät 040” – 
najcięższego działo, z którego Niemcy 
ostrzeliwali Warszawę podczas Po-
wstania Warszawskiego. Moździerz 
był produkowany w latach 1939-1941. 
Wyprodukowano tylko siedem sztuk tej 
broni. Moździerz posiadał własną trak-
cję w postaci specjalnego podwozia 
gąsienicowego o długości 16 m, które tworzyło swoistą ramę. Gdy moździerz 
zajmował stanowisko ogniowe opuszczano go za pomocą specjalnego mecha-
nizmu na ziemię, tak, że podstawa opierała się na twardym gruncie. Dopiero 
wówczas moździerz był gotów do otwarcia ognia. Ciężar samego moździerza 
wynosił 68 ton, zaś wraz z podwoziem 120 ton. Pociski o ciężarze 2,2 tony 
osiągały szybkość początkową 220 m na sekundę. W tej sytuacji pocisk w locie 
by doskonale widoczny w powietrzu. Szybkostrzelność teoretyczna wynosiła 6 
strzałów na godzinę, a zasięg maksymalny 6,8 km. Działo obsługiwało 17 żoł-
nierzy. Moździerz przeciwko Warsza-
wie został po raz pierwszy użyty w 
dniu 18 sierpnia 1944. Jedno z stano-
wisk moździerza znajdowało się w 
parku Wolskim, kilkadziesiąt metrów 
od pomnika gen. Sowińskiego. Inne 
stanowisko przygotowano w rejonie 
Dworca Zachodniego. Najbardziej 
znaną ofiarą moździerza jest najwyż-
szy wieżowiec przedwojennej War-
szawy – Prudential. 28 sierpnia 1944 
roku w dach budynku uderzył pociska 
Karla i tam eksplodował (co również 
oznaczało wadę zapalnika – pocisk powinien przebić się przez wiele pięter i de-
tonować dopiero w piwnicach). Moment uderzenia uchwycił na kliszy fotogra-
ficznej Sylwester Braun – polowy sprawozdawca wojskowy Armii Krajowej.  
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19. ________ ( 6 ) (niem. Leichter Ladu-
ngsträger Sd.Kfz.302, 303, Goliath) – 
zdalnie sterowana samobieżna mina 
służąca do niszczenia umocnień, ba-
rykad, robienia przejść w polach mi-
nowych itp. m.in. podczas Powstania 
Warszawskiego zburzył część murów 
Katedry. Pojazd ważył 370 kg i był na-
pędzany dwoma silnikami elektrycz-
nymi. Rozwijał prędkość ok. 10 
km/godz. i miał zasięg 1-1,5 km. W kadłubie o wymiarach 150 x 85 x 56 cm 
mieściły się akumulatory, ładunek wybuchowy o masie 60 kg, a z tyłu pojazdu 
szpula, z której podczas jazdy rozwijał się przewód sterujący. Przesyłano w nim 
sygnały – przód, tył, lewo, prawo oraz sygnał detonujący ładunek wybuchowy. 
Była też wersja sterowana radiowo. Pojazd był konstrukcją niemiecką z 1942 
roku wzorowaną na prototypie miniaturowego pojazdu gąsienicowego dzieła 
Adolphe'a Kegresse'a, przejętym w czerwcu 1940 roku, po zajęciu Francji. W 
sumie do końca wojny wyprodukowano 2650 pojazdów o napędzie elektrycz-
nym i 5079 o napędzie spalinowym.  

22. Akcja ____ ( 2 ) – potoczna nazwa „Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej” (niem. 
Ausserordentliche Befriedungsaktion), którą okupanci niemieccy przeprowadzili 
na terytorium Generalnego Gubernatorstwa między majem a lipcem 1940. Ak-
cja miała charakter ludobójstwa i stanowiła kontynuację akcji „Inteligencja” (In-
telligenzaktion) prowadzonej na okupowanych ziemiach polskich od września 
1939. W ramach akcji funkcjonariusze SS i policji niemieckiej zamordowali co 
najmniej 6, 5 tys. Polaków – w tym ok. 3,5 tys. przedstawicieli polskich elit poli-
tycznych i intelektualnych oraz ok. 3 tys. przestępców kryminalnych. Najbardziej 
znaną zbrodnią popełnioną przez Niemców w ramach „Nadzwyczajnej Akcji 
Pacyfikacyjnej” były masowe egzekucje w Palmirach. Niemcy wstępnie plano-
wali zakończyć „Nadzwyczajną Akcję Pacyfikacyjną” do 15 czerwca 1940 i ten 
dzień jest czasami uznawany za jej graniczną datę. SS-Brigadeführer Strec-
kenbach zameldował jednak o zakończeniu akcji dopiero 10 lipca. Generalny 
gubernator Frank obwieścił z kolei jej zakończenie w trakcie narady w dniu 23 
lipca. W rzeczywistości aresztowania, wywózki i egzekucje zapoczątkowane 
podczas Ausserordentliche Befriedungsaktion były kontynuowane w lipcu i 
sierpniu, a także jesienią 1940 roku. Między sierpniem 1940 a lutym 1941 z 
samej tylko Warszawy deportowano do obozów koncentracyjnych około 4770 
osób. Była to jedna z najkrwawszych akcji terrorystycznych przeprowadzonych 
przez Niemców w okupowanej Polsce. Oficjalnie uzasadniano ją koniecznością 
zahamowania rozwoju polskiego ruchu oporu. Rzeczywistym celem Ausseror-
dentliche Befriedungsaktion była jednak likwidacja osób zaliczanych do „pol-
skiej warstwy przywódczej”, a w dalszej perspektywie – osłabienie „narodowej 
materii Polaków”. Stanowiła także bezpośrednią kontynuację akcji „Inteligen-
cja”, prowadzonej na okupowanych ziemiach polskich od września 1939. Z tego 
względu należy przyjąć, że „Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna” miała charak-
ter ludobójstwa.  
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23. Praca _____________ ( 11 ) – była szeroko wykorzystywana w okupowanej 
Polsce, zarówno jako element eksploatacji gospodarczej, jak i wyniszczenia 
biologicznego (m.in. jako forma eksterminacji pośredniej w obozach pracy, wy-
niszczenie przez pracę). Administracyjnie wprowadzono obowiązek pracy lub 
organizowano obławy na ludzi zwane „łapankami”, w których zatrzymaną lud-
ność kierowano do przymusowych robót do Rzeszy, obozów koncentracyjnych 
oraz więzień. Z ziem wcielonych do Rzeszy wywieziono kilkaset tysięcy osób 
do pracy przymusowej, natomiast z Generalnego Gubernatorstwa ok. 1 mln 
300 tys. (w tym ok. 700 tys. młodocianych, oraz niejednokrotnie 12-letnie dzie-
ci). Polacy zatrudniani byli w zakładach należących do koncernów niemieckich  
i firm państwowych. Zatrudniano ich przymusowo przy budowie obiektów stra-
tegicznych, fortyfikacji, pracach pomocniczych dla Wehrmachtu, kamienioło-
mach, rolnictwie czy oddziałach Organizacji Todt. Przedsiębiorstwa niemieckie 
korzystały swobodnie z zasobów więźniów obozów koncentracyjnych, czerpiąc 
z tego ogromne zyski, liczone w miliardach marek niemieckich. Polska stanowi-
ła jedyny kraj w okupowanej Europie, w którym zastosowano na taką skalę pra-
cę przymusową. Ogółem na roboty przymusowe poza granice Polski wywiezio-
no prawie 3 miliony Polaków.  

24. Ekspedycje _______ ( 5 ) – były jedną 
z form egzekwowania przez Niemców 
zasady odpowiedzialności zbiorowej. 
Stosowane niemal wyłącznie na tere-
nach wiejskich. Jedną z ich odmian 
stanowiły pacyfikacje wsi, polegające 
na mordowaniu ludzi na miejscu i pa-
leniu zabudowań, połączonym często 
z innymi formami przemocy. W więk-
szości przypadków pacyfikacje były 
odwetem za działalność oddziałów partyzanckich (zwłaszcza za zamachy na 
Niemców dokonane w pobliżu wsi), pomoc udzielaną przez mieszkańców wsi 
podziemiu niepodległościowemu, ukrywanie Żydów i zbiegłych jeńców wojen-
nych, nie wywiązywanie się mieszkańców z dostaw obowiązkowych kontyngen-
tów, unikanie wywózek na roboty do Rzeszy itp. Największe nasilenie akcji pa-
cyfikacyjnych miało miejsce podczas operacji wymierzonych w oddziały party-
zanckie Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (w kwietniu 1940 na Kielecczyźnie), 
podczas akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie (od jesieni 1942 do końca 
1943) oraz akcji przeciw partyzantom prowadzonych przez Niemców na Lu-
belszczyźnie, Kielecczyźnie i Białostocczyźnie (1943-1944). Ocenia się, że na 
terytorium Polski (bez Kresów Wschodnich) miało miejsce ponad 800 niemiec-
kich pacyfikacji, w tym 84 takich, w których zniszczona została w całości lub w 
większej części zabudowa i wymordowani czy to wszyscy mężczyźni, czy też 
cała ludność, bez względu na wiek i płeć.  
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25. _______ ( 5 ) Nazwa nadana niemieckim wyrzutniom pocisków Nebelwerfer (z 
niem. „miotacz mgły”) wykorzystywanym przez Niemców w czasie Powstania 
Warszawskiego ze względu na specyficzny dźwięk, jaki był słyszalny podczas 
odpalania salwy pocisków. Pociski nazywano także szafami z uwagi na duże 
gabaryty. Nebelwerfery wyrzucały na zmianę pociski burzące i zapalające. Lu-
dzie znajdujący się w ich zasięgu zamieniali się w żywe pochodnie. W zależno-
ści od modelu miał 5 lub 6 luf Zasadniczym celem ich użycia było prowadzenie 
szybkiego, zmasowanego i zaskakującego wroga ognia przeciw celom po-
wierzchniowym.  

 

 

29. Oskar _____________ ( 11 ) (ur. 26 września 1895 w Würzburgu, zm. 7 czerw-
ca 1945 w Altshausen) – SS-Oberführer i dowódca specjalnej jednostki karnej 
SS do zwalczania partyzantów, znany ze swego sadyzmu i odpowiedzialny za 
rozliczne zbrodnie wojenne popełnione w Polsce, na Białorusi i Słowacji. Był 
weteranem I wojny światowej oraz wojny domowej w Hiszpanii, doktorem polito-
logii, ex-bojówkarzem SA, sadystą, skazanym przed wojną za utrzymywanie 
stosunków seksualnych z nieletnią. Większość żołnierzy jednostki stanowili 
niemieccy kryminaliści powyciągani z więzień i obozów koncentracyjnych, któ-
rym obiecano ułaskawienie w zamian za walkę dla III Rzeszy. Przez cały czas 
w miejsce poległych napływali nowi rekruci – zdegradowani oficerowie, pospoli-
ci kryminaliści, skazani mordercy, gwałciciele, itp. W skład brygady wchodziła 
także jednostka Waffen-SS złożona z mieszkańców Azji Środkowej, Kaukazu i 
Krymu pochodzenia muzułmańskiego. Jednostka pod dowództwem SS-
Sturmbannführera der Reserve Franza Libermanna, a następnie SS-
Hauptsturmführera Reinera Olzschy brutalnie pacyfikowała Warszawę podczas 
Powstania Warszawskiego. W maju 1944 osiągnęła liczebność pułku i otrzyma-
ła nazwę Pułk Specjalny SS „...”. Ocenia się, że w wyniku akcji dowodzonej 
przez niego formacji śmierć poniosło przynajmniej 60 tys. ludzi, w większości 
cywilów, znaczną część ofiar spalono żywcem. W sierpniu 1944 jednostka zo-
stała przydzielona do oddziałów pod dowództwem Heinza Reinefartha, walczą-
cych z Polakami po wybuchu Powstania Warszawskiego. W Warszawie forma-
cja ponownie odznaczała się wyjątkowym barbarzyństwem, mordując, torturu-
jąc i gwałcąc tysiące cywilnych mieszkańców oraz jeńców wojennych, w czym 
jej dowódca jak zwykle brał bezpośredni udział. Celem ataków były także po-
wstańcze szpitale na Starym Mieście, likwidowane zazwyczaj według bardzo 
podobnego schematu. Niemcy i kolaboranci ze wschodnich jednostek ochotni-
czych wpadali do szpitalnych pomieszczeń, nakazując personelowi oraz lżej 
rannym opuścić budynek w ciągu 5-10 minut. Po upływie wyznaczonego czasu 
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(lub nawet wcześniej) podpalali szpital i przystępowali do mordowania rannych 
Polaków, często pastwiąc się nad nimi w okrutny sposób. Wielu rannych spalo-
no żywcem. Dochodziło do przypadków mordowania członków personelu me-
dycznego. Powstańcze sanitariuszki oraz lżej ranne pacjentki padały ofiarą 
gwałtów. Za swoje „zasługi” w tłumieniu powstania otrzymał kolejny awans,  
a 30 września także Krzyż Rycerski Żelaznego Krzyża. 16 października 1944 
gubernator Hans Frank wydał na jego cześć obiad na Wawelu, na którym wyra-
ził mu „swą wdzięczność i uznanie za wzorowe operacje przeprowadzone przez 
jego grupę w toku walk w Warszawie”. Pod koniec 1944 roku brutalnie tłumił 
także słowackie powstanie narodowe, a w lutym następnego roku formacja SS-
Oberführerstała się podstawą utworzenia 36. Dywizji Grenadierów SS „...”. On 
sam jednak opuścił jednostkę gdy został ranny po raz dwunasty. W czerwcu 
1945 roku SS-Oberführer zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Altshau-
sen w Badenii-Wirtembergii, po aresztowaniu 1 czerwca we francuskiej strefie 
okupacyjnej. Możliwe, że został pobity na śmierć przez pilnujących go żołnierzy 
polskich służących pod komendą armii francuskiej.  

32. ____________ ( 10 ) – potoczna na-
zwa ciężkiego moździerza kalibru 380 
mm zbudowanego na podwoziu czołgu 
Pz. Kpów. T. VI „Tiger”. W latach 
1944-1945 wyprodukowano 12 do 18 
sztuk. Donośność moździerza wynosi-
ła 6 km, ciężar pocisku 345,3 kg, 
szybkość początkowa 91 m/s., szyb-
kostrzelność 3 strzały na godzinę. W 
dniach kapitulacji powstania według 
relacji sierż. pchor. „Rudego” (Jerzy Sienkiewicz) stanowisko jednego z owych 
dwóch moździerzy znajdowało się na skrzyżowaniu ulicy Suchej i 6 sierpnia 
nieopodal filtrów. Umożliwiało to Niemcom ostrzeliwanie wszystkich stanowisk 
powstańczych za wyjątkiem Grupy Kampinos.  

33. ________ ( 6 ) Popularna nazwa największego niemieckiego więzienia  
w Generalnym Gubernatorstwie w Warszawie. Polaków osadzano tam już 2 
października 1939. W marcu 1940 stało się więzieniem śledczym Policji Bez-
pieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego, zwłaszcza 
Wydziału IV Tajnej Policji Państwowej. Szacuje się, że przez więzienie przeszło 
100 tys. osób, z których 37 tys. zginęło w egzekucjach, zostało zamordowanych 
w czasie przesłuchań w siedzibie Sicherheitspolizei na Szucha lub w celach, 
albo zmarło w szpitalu więziennym. Egzekucje więźniów politycznych z War-
szawy Niemcy przeprowadzali zazwyczaj w tajemnicy, w okolicach niedostęp-
nych dla osób postronnych, m.in. w Palmirach. Około 60 tys. więźniów wywie-
ziono do obozów koncentracyjnych, najwięcej do Auschwitz-Birkenau, a także 
do Ravensbrück, Gross-Rosen, Majdanka, Stutthof, Sachsenhausen, obozu 
pracy w Treblince i do Buchenwaldu. W więzieniu szczególną i niespotykaną na 
tę skalę w innych więzieniach rolę odgrywała konspiracja. Łączność działała  
w oparciu o dwie siatki – zewnętrzną i wewnętrzną. Już w 1939 rozpoczęła 
działalność komórka więzienna SZP, a następnie ZWZ-AK. Pod koniec 1942 
powstała komórka więzienna Delegatury Rządu.  
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35. Represje niemieckie wobec cywilnej ludności ____________ ( 10 ) . Po zajęciu 
miasta 5 września 1939 żołnierze Wehrmachtu zgromadzili na rynku miasta 
cywilnych zakładników; 3/4 z nich oskarżono o udział w tzw. krwawej niedzieli – 
działaniach wojska polskiego przeciwko niemieckim dywersantom prowadzo-
nym 3 i 4 września 1939. W ciągu pierwszego tygodnia okupacji, plutony egze-
kucyjne Wehrmachtu i Einsatzgruppen rozstrzelały (m.in. w publicznych egze-
kucjach na Starym Rynku) około 600-800 Polaków (m.in. Konrada Fiedlera). W 
ciągu kilku następnych miesięcy członkowie miejscowego Selbstschutzu oraz 
specjalnego oddziału Einsatzkommando 16 działającego w ramach Operacji 
Tannenberg zamordowali w „Dolinie Śmierci” na miejscowym Fordonie od 1,2 
do 3 tys. mieszkańców pochodzenia polskiego i żydowskiego. Zamordowany 
został m.in. przedwojenny prezydent Leon Barciszewski, który powrócił do mia-
sta, aby przeciwstawić się oskarżeniom propagandy niemieckiej o nadużycia fi-
nansowe w zarządzaniu miastem. W ciągu pierwszych czterech miesięcy oku-
pacji Niemcy zamordowali około 5 tys. mieszkańców miasta i powiatu..  

37. ________ ( 6 ) – miejscowość pod 
Wilnem. W latach 1941-1944 las w 
pobliżu tej miejscowości był miejscem 
masowych mordów dokonywanych 
przez oddziały SS, policji niemieckiej  
i kolaboracyjnej policji litewskiej. Ofiary 
przywożono pociągami lub ciężarów-
kami (czasem transportami pieszymi), 
rozstrzeliwano i grzebano w olbrzy-
mich dołach. Niemcy, wspomagani 
przez ochotnicze litewskie oddziały Ypatingasis burys (Sonderkomando der Si-
cherheitsdienst und des SD), rekrutujące się głównie spośród szaulisów, wy-
mordowały tu w latach 1941-1944 ok. 100 tys. osób. Wśród nich od 56 tys. do 
70 tys. stanowili Żydzi. Wśród pozostałych ofiar znajdowało się od kilkunastu do 
20 tys. Polaków (inteligencja wileńska i żołnierze Armii Krajowej), a także grupy 
Romów, komunistów oraz Rosjan. Świadkiem zbrodni był pisarz Józef Mackie-
wicz, który w 1945 opublikował tekst Ponary-Baza, a także dziennikarz Kazi-
mierz Sakowicz, którego wieloletnie notatki z obserwowanych zbrodni wydano 
w 1998 roku. Dziś na terenie lasu znajduje się pomnik.  

38. Konzentrationslager 
___________ ( 9 ), w tym KL Birkenau
(Auschwitz II) i KL Monowitz (Au-
schwitz III) – zespół niemieckich nazi-
stowskich obozów koncentracyjnych, 
w tym obozu zagłady na terenie 
Oświęcimia i pobliskich miejscowości, 
istniejący w latach 1940-1945, symbol 
Holocaustu. Nazwy Auschwitz i Birke-
nau są niemieckimi odpowiednikami 
polskich nazw Oświęcim i Brzezinka, 
stosowanymi po agresji Niemiec na 
Polskę w 1939 i aneksji tych ziem przez III Rzeszę. Oświęcim dekretem Hitlera 
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z 8 października 1939 został wcielony do III Rzeszy i znalazł się administracyj-
nie w Niemczech, w powiecie bielskim (Landkreis Bielitz) rejencji katowickiej 
(Regierungsbezirk Kattowitz), prowincji Górnego Śląska (Provinz Oberschle-
sien). W 1940 na tych terenach władze niemieckie utworzyły obóz przeznaczo-
ny początkowo do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Pola-
ków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eks-
terminacji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, 
jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.  

39. __________ ( 8 ) Świętokrzyska wieś położona w gminie Suchedniów, która 
stała się symbolem martyrologii chłopów polskich w latach II wojny światowej. 
Po klęsce wrześniowej wieś pomagała ostatnim żołnierzom i pierwszym party-
zantom mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Kawalerzyści zatrzymali się tu 
na postój w drodze w lasy koneckie. Pod koniec 1939 we wsi zaczęła tworzyć 
się siatka konspiracyjna. Jednym z jej twórców był oficer z 4. Pułku Piechoty 
Legionów Hipolit Krogulec. We wsi rozpoczęła swą działalność komórka SZP-
ZWZ (Służba Zwycięstwu Polsce – Związek Walki Zbrojnej). Pierwszych kon-
spiratorów zaprzysięgał Hipolit Krogulec „Albiński”. Powstała grupa Związku 
Odwetu. Z chwilą przekształcenia ZWZ w Armię Krajową placówka miejscowa 
liczyła blisko 40 żołnierzy – kryptonim „Kuźnia”. Dowódcą plutonu został mia-
nowany Władysław Krogulec, a jego zastępcą Franciszek Brzeziński. Po Euge-
niuszu Kaszyńskim „Nurcie” i Waldemarze Szwiecu „Robocie” na Kielecczyznę 
przybył kolejny cichociemny por. Jan Piwnik „Ponury”, „Donat”. Jego zadaniem 
było utworzenie większego zgrupowania AK. Po przybyciu „Ponurego” w lasy 
siekierzyńskie i na legendarne już uroczysko Wykus aktywność partyzancka 
wokół wsi nabrała rozmachu. W nocy z 2 na 3 lipca 1943 partyzanci z Wykusu 
przeprowadzili atak na pociąg niemiecki na stacji Łączna. W wyniku donosów 
konfidentów niemieckich za współpracę i sprzyjanie mieszkańców wsi oddzia-
łom partyzanckim 12 lipca 1943 Niemcy otoczyli wioskę i zamordowali w niej 
102 osoby, w tym 95 mężczyzn, 5 dzieci i 2 kobiety. W nocy z 12 na 13 lipca 
AK przeprowadziła akcję odwetową – atak na pociąg niemiecki w odległości 
około kilometra od wsi. Zatrzymano pociąg wojskowy i ostrzelano go. 13 lipca 
między godz. 10.00 a 11.00 Niemcy ponownie wkroczyli do wsi. Mordowali 
wszystkich bez względu na płeć i wiek. Ogólne straty ludności poniesione  
w czasie pacyfikacji lub w związku z nią wyniosły 211 zamordowanych. W dniu 
13 lipca 1943 wieś przestała istnieć. Wszystkie domy i zabudowania gospodar-
cze zostały spalone. Powrót do wsi i jej odbudowa rozpoczęła się po zakończe-
niu wojny. Powróciło około 140 osób. Zamieszkały w ziemiankach i prowizo-
rycznych szopach.  

Pionowo 

2. Sonderaktion ________ ( 6 ) – niemiecka akcja pacyfikacyjna skierowana prze-
ciwko krakowskiemu środowisku polskich uczonych, przeprowadzona 6 listopa-
da 1939 w Krakowie. Łącznie w ramach akcji uwięziono 183 osoby. Osadzono 
je najpierw w więzieniu na Montelupich i ostatecznie 27 listopada 1939 prze-
wieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po międzynarodo-
wych protestach (w tym przede wszystkim osobistej interwencji Benito Mussoli-
niego u Hitlera) 101 uwięzionych zostało 8 lutego 1940 zwolnionych. Niektórzy 
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z nich, wycieńczeni warunkami obozowymi lub z powodu znacznego pogorsze-
nia stanu zdrowia, zmarli w różnych okresach po zwolnieniu. Pozostałych 
(głównie młodszych naukowców) wywieziono 4 marca do obozu koncentracyj-
nego Dachau, skąd po 19 miesiącach również większość zwolniono. Niektórzy 
z naukowców (np. Wiktor Ormicki) zostali zamordowani.  

3. ____________ ( 10 ) wysiedlenia Polaków w latach 1939-1945. Wysiedlenia 
Polaków przez Niemców odbywały się praktycznie od momentu rozpoczęcia 
wojny do czasu pobytu armii niemieckiej na terenach Polski. Przeprowadzane 
tych wysiedleń wiązało się z koncepcją planu „poszerzania przestrzeni życio-
wej” dla Niemców na wschodzie Drang nach Osten. Stanowiły one jeden  
z ważnych punktów zawartych w generalnym planie wschodnim tzw. General-
plan Ost opracowanym przez dra E. Wetzla – kierownika Wydziału Polityki Ra-
sowej w Ministerstwie Rzeszy. Generalsiedlungsplan przewidywał docelowo 
m.in. przesiedlenie 80-85% ludności polskiej na Syberię. „Plan przewiduje wy-
siedlenie 80-85% Polaków, tzn. (...) miałoby zostać wysiedlonych 16-20,4 mi-
liona Polaków, podczas gdy 3-4,8 miliona Polaków miałoby pozostać na nie-
mieckim terenie osiedleńczym.” Z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 
wysiedlano w szczególności Żydów oraz Polaków – ziemian i przedsiębiorców, 
którym bez rekompensat odbierano majątki. Do końca 1941 wysiedlono ponad 
400 tys. osób. Żydów umieszczano w 200 gettach utworzonych na terenie GG. 
Młodych Polaków, czasem nastolatków, wysiedlono jako robotników przymu-
sowych w głąb Rzeszy. Na miejsce Polaków i Żydów napływały grupy Niemców 
ze Wschodu, z terenów zajętych przez ZSRR. Masowe wysiedlenia dotknęły 
również wcielone do Rzeszy obszary Pomorza. Szacuje się, ze do początków 
1943 roku wysiedlono ponad 120 tys. osób, podczas okupacji z różnych stron 
Europy przybyło na Pomorze około 130 tys. Niemców, w tym 57 tys. z Europy 
Wschodniej. W listopadzie 1942 wysiedlono z Zamojszczyzny 110 tys. Pola-
ków, akcja nie została wykonana według pierwotnych założeń z powodu akcji 
obronnej polskiego podziemia, znanej jako powstanie zamojskie – tym samym 
dokończenie tej akcji przesunięto na okres powojenny. Po Powstaniu War-
szawskim ludność Warszawy była wywożona głównie przez zorganizowany 
przez Niemców obóz przejściowy w Pruszkowie (przeszło przezeń od 390 do 
410 tys. warszawiaków) – około 90 tys. Polaków wysłano do pracy przymuso-
wej w głąb Rzeszy, 60 tys. skierowano do obozów koncentracyjnych, 300-350 
tys. ludzi, rozwieziono po całym Generalnym Gubernatorstwie, pozostawiając 
ich tam bez jakichkolwiek środków do życia.  

4. ______________ ( 12 ) (z niem. Samoobrona) – niemiecka organizacja parami-
litarna złożona z osób narodowości niemieckiej działająca w czasie I i II wojny 
światowej; do organizacji wstępowali etniczni Niemcy zamieszkujący dotych-
czas tereny polskie. Organizacja istniała również na terenie Czechosłowacji 
oraz Słowacji. Do końca 1939 roku z rąk bojówek zginęły dziesiątki tysięcy Po-
laków, z czego najwięcej na terenach Pomorza. Ocenia się, że do końca 1939 
wraz z Policją Bezpieczeństwa członkowie organizacji zamordowali ponad 40 
tys. osób – około 30 tys. na obszarze Pomorza Gdańskiego, 10 tys. w Wielko-
polsce, 1,5 tys. na Górnym Śląsku i tysiąc w rejencji ciechanowskiej (w tym sa-
mym czasie w Gemeralnym Gubernatorstwie zgładzono 5 tys. Polaków). 
Szczególnie okrutnie zbrodnie miały miejsce w aresztach i prowizoryczne obo-
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zach koncentracyjnych. Na okupowanym Pomorzu istniało ich 19. Znajdowały 
się one w następujących miejscowościach – Bydgoszcz, Brodnica, Chełmno, 
Dorposz Szlachecki, Kamień Krajeński, Karolewo, Lipno, Łobżenica, Nakło nad 
Notecią, Nowy Wiec k. Skarszew, Nowe nad Wisłą, Piastoszyn, Płutowo, Sę-
pólno Krajeńskie, Solec Kujawski, Tuchola, Wąbrzeźno, Wolental k. Skórcza, 
Wyrzysk. Polacy i Żydzi więzieni w tych obozach byli torturowani i mordowani w 
najbrutalniejszy sposób. Ze względu na niesubordynację organizacja została 
rozwiązana na przełomie 1939 i 1940 roku. Hans Frank utworzył na bazie jej 
członków tzw. Sonderdienst (zwany prywatną policją Hansa Franka), działającą 
do końca wojny na terenie Generalnego Gubernatorstwa.  

7. ____________ ( 10 ) M jscowość pod 
Warszawą gdzie 28 maja 1942 roku 
Niemcy rozstrzelali 223 osoby, w tym 
22 kobiety – 16 z nich było więźniar-
kami w Ravensbrück, gdzie trafiły 
pierwszym transportem z Pawiaka  
z wyrokami śmierci i w styczniu 1942 
roku zostały tu ponownie przywiezione 
z obietnicą zwolnienia. Egzekucja roz-
poczęła się ok. 4 rano, ofiary zamor-
dowane strzałami z broni maszynowej 
spoczęły w trzech zbiorowych mogi-
łach. W egzekucji zginęli reprezentanci różnych środowisk – działacze politycz-
ni, społeczni, ludzie kultury, dziennikarze i funkcjonariusze polskiej Straży Wię-
ziennej, którzy wcześniej pracowali na Pawiaku, ale za pomoc więźniom i pracę 
w konspiracji zostali aresztowani i straceni.  

ie

9. „Rozkaz numer 1” – rozkaz wydany przez _________ ( 7 ) na początku Po-
wstania Warszawskiego Himmlerowi oraz szefowi sztabu generalnego Naczel-
nego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH) gen. Heinzowi Guderianowi. Zgodnie 
z relacją SS-Obergruppenführera Ericha von dem Bach-Zelewskiego, którego 
mianowano dowódcą sił wyznaczonych do stłumienia powstania, rozkaz 
brzmiał: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. 
Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastra-
szający przykład dla całej Europy”. Z kolei szef sztabu von dem Bacha, SS-
Brigadeführer Ernst Rode, zeznał po wojnie, że SS-Oberführer Oskar Dirlewan-
ger – dowódca jednej z jednostek skierowanych walki z powstaniem – otrzymał 
od Himmlera napisany odręcznie ołówkiem rozkaz, w którym Reichsführer-SS 
zapowiadał w imieniu ..., że Warszawa zostanie zrównana z ziemią, a sam Dir-
lewanger jest upoważniony „zabijać kogo zechce, według swego upodobania”. 
Rozkaz o zniszczeniu Warszawy otrzymali również dowódcy niemieckiego gar-
nizonu w Warszawie. Obowiązywał on jednak nie tylko podległe Himmlerowi 
formacje SS i policji, lecz także jednostki Wehrmachtu.  
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Pogrzeb Antka Rozpylacza 

12. „____________ ( 10 )” – przydomek 
nadany w trakcie Powstania War-
szawskiego niemieckim strzelcom 
wyborowym, którzy ukrywali się na 
dachach za umieszczonymi tam 
gołębnikami i ostrzeliwali powstańców. 
Dzielili się na dwie kategorie. 
Pierwszą stanowili umundurowani 
członkowie niemieckich formacji 
wojskowych i policyjnych. Do drugiej Do drugiej zaliczano cywilów przeby-
wających w Warszawie w momencie 
wybuchu powstania. Cywilni strzelcy byli zazwyczaj Niemcami, lecz zdarzali się 
wśród nich także Ukraińcy lub kolaboranci innych narodowości (w tym Polacy). 
Istnieją relacje mówiące, że znajdowały się wśród nich także kobiety. Dotkliwie 
dawali się we znaki polskim żołnierzom, stanowiąc szczególne niebezpieczeń-
stwo dla powstańczych łączniczek. Nie ograniczali się jednak wyłącznie do 
zwalczania powstańców – wbrew regułom prawa wojennego otwierali ogień do 
każdego przechodnia znajdującego się w zasięgu wzroku – w tym do kobiet i 
dzieci. Świadkowie twierdzili, że używali m.in. amunicji dum-dum. Z tego powo-
du wybuchała nierzadko wśród polskich żołnierzy i cywilów swoista „psychoza” 
na punkcie „gołębiarzy” i dywersantów. Znanym likwidatorem ... – rzy był Antoni 
Godlewski „Antek Rozpylacz”, żołnierz kompanii szturmowej batalionu „Sokół” 
działającego w Śródmieściu. Do swojej śmierci 8 sierpnia zastrzelił 18 Niem-
ców, zginął podczas ataku na lokal "Cafe Cristal” mieszczącego się na rogu 
Alei Jerozolimskich i Brackiej. Pogrzeb zgromadził tłum powstańców i cywilów.  

13.  _______ ( 5 ) 7 – adres Centralnego 
Powstańczego Szpitala 
Chirurgicznego podczas Powstania 
Warszawskiego. W godzinach 
porannych 2 września 1944 . Niemcy 
zajęli szpital, mordując już na wstępie 
trzech rannych. Około południa do 
szpitala przybyła grupa esesmanów 
dowodzona przez Hauptsturmführera 
Kotschke. Rozkazał on personelowi i 
lżej rannym opuścić budynek w ciągu 
10 minut. Następnie esesmani 
zamordowali na terenie szpitala 
kilkuset ciężko rannych powstańców, 
którzy nie byli w stanie samodzielnie 
się poruszać. Pacjentów zabijano za 
pomocą granatów i broni maszynowej. 
Około 100 osób Niemcy zgromadzili 
na dziedzińcu Pałacu Raczyńskich, 
gdzie rozstrzelano kolejnych 20-30 
ludzi. Resztę pognano wraz z ludnością c
drodze wielu rannych oraz cztery sanitariuszki. Z całej grupy ocalało zaledwie 

ywilną na plac Zamkowy, mordując po 
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ok. 20 osób, które uratowała interwencja niemieckiego lekarza – dr. Müllera. 
Kilkunastu ciężko rannych zdołało poza tym przeżyć, ukrywając się w piwnicach 
szpitala. Łącznie zamordowano ok. 430 pacjentów szpitala.  

Gruba _______ ( 5 ) (niem. Dicke 14. 
n

15. rej niemieckie i litewskie oddziały policyj-

17. ) – miejscowość,  

ali oni zamknięci przez litewskich 

Bettha) – popularna azwa 
niemieckiego działa kolejowego 
kalibrze 420 mm produkowanego 
przez zakłady Kruppa w Essen. Działo 
było przeznaczone do niszczenia 
potężnych fortów i umocnień. 
Moździerz w ciągu godziny mógł 
wystrzelić 10 pocisków po 930 kg na 
odległość do 15 km, a do jej obsługi 
potrzeba było setki ludzi.Takie działo 
nie było używane przez Niemców 
podczas Powstania Warszawskiego.  
__________ ( 8 ) – miejscowość w któ
ne w dniach 19 i 20 maja 1942 roku dokonały zbrodni na ludności polskiej. Pre-
tekstem do zbrodni było zabicie przez partyzantkę radziecką z oddziału Fiodora 
Markowa 2 urzędników i komendanta obozu jenieckiego. W odwecie zatrzyma-
no około 400 mieszkańców miejscowości i okolic – głównie polskich inteligen-
tów i rolników, których następnie rozstrzelano na miejscowym cmentarzu ży-
dowskim oraz w kilku innych miejscach. Dokładna liczba ofiar nie została usta-
lona. W akcji tej, zorganizowanej przez niemieckie władze okupacyjne i kiero-
wanej przez litewskiego majora Jonasa Maciulewičiusa, brały udział – niemiec-
ka policja bezpieczeństwa powiatu święciańskiego i świrskiego, kolaboracyjne 
litewskie oddziały policji ze Święcian, Nowych Święcian i Łyntup oraz Wileński 
Oddział Specjalny.  

____________ ( 10 
w której 20 czerwca 1944 roku litewski 
oddział pomocniczy policji niemieckiej 
zastrzelił 38 mieszkańców. Był to 
odwet za śmierć czterech litewskich 
policjantów w starciu z 5. Wileńską 
Brygadą Armii Krajowej, dowodzoną 
przez Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszkę”, oddziałem AK niedługo 
przedtem przebywającym w tej 
miejscowości. Znaczną część ofiar 
stanowiły kobiety i dzieci, większość 
mężczyzn wyszła w tym czasie do pracy. Zost
policjantów w dawnej kaplicy pałacu i (mieli prawdopodobnie zostać rozstrzela-
ni), lecz uratował ich przyjazd Niemców, reprezentantów niemieckiego zarządu, 
którzy spłoszyli napastników. Przybyły wraz z nimi bezpośredni administrator 
majątku, Władysław Komar, został zabity w drodze powrotnej, niedaleko 
Podbrzezia, w odwecie 23 czerwca 1944 5. Brygada Armii Krajowej zabiła  
w zamieszkanej wówczas głównie przez Litwinów wsi Dubinki 27 cywilów.  
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20. one 
na okupowanych ziemiach polskich między wrześniem 1939 a wiosną 1940 

iezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miejscowych struktur admi-

21. ) egzekucje – element 
polityki terroru okupanta niemieckiego 

Akcja ______________ ( 12 ) (niem. Intelligenzaktion) – działania prowadz

wymierzone w polską elitę intelektualną, podczas których Niemcy zamordowali 
co najmniej 100 tys. obywateli polskich. Z tego grona blisko 50 tys. osób pod-
dano bezpośredniej eksterminacji, podczas gdy resztę deportowano do obozów 
koncentracyjnych, gdzie przeżył tylko znikomy procent. Największe rozmiary 
akcja eksterminacyjna przybrała na ziemiach wcielonych do Rzeszy, najwięcej 
zbrodni popełniono na Pomorzu (ok. 30 tys. ofiar śmiertelnych).. Na szeroką 
skalę mordowano tam wszystkich przedstawicieli „polskiej warstwy przywód-
czej”,  
z wyjątkiem osób, które z racji swoich umiejętności były – chociażby przejścio-
wo – n
nistracyjnych i gospodarczych (np. lekarze, inżynierowie, weterynarze, pracow-
nicy komunalni itp.). Nieco mniej krwawy przebieg miały działania antyinteli-
genckie prowadzone na terenie Generalnego Gubernatorstwa – jednostki ad-
ministracyjno-terytorialnej utworzonej przez Niemców na okupowanych tere-
nach centralnej Polski. Niemiecki terror w mniejszym stopniu dotknął m.in. tam-
tejsze duchowieństwo katolickie i ziemiaństwo, choć nadal brutalnie prześlado-
wano polskich przywódców politycznych i społecznych, prawników, nauczycieli 
oraz inteligencję twórczą. Ponadto w pierwszych miesiącach okupacji to wła-
śnie na terytorium Generalnego Gubernatorstwa miała miejsce jedna z najgło-
śniejszych akcji terrorystycznych wymierzonych w polską inteligencję – tj. 
aresztowanie profesorów uczelni krakowskich (listopad 1939) – tzw. Sonderak-
tion Krakau.  

________ ( 6 

Egzekucje były przeprowadzane w 
większości bez procesu sądowego, z 
pogwałceniem prawa międzynarodo-
wego. Stanowiły metodę zastraszania 
społeczeństwa i osłabienia woli oporu. 
Oprócz celów eksterminacyjnych, słu-
żyły wymuszaniu uległości wobec poli-
tyki okupanta. Odbywały się publicznie 
w miastach lub w miejscach odosob-
nionych, w sposób jawny lub potajem-
ny, decyzją niemieckich władz admini-
stracyjnych i policyjnych. Egzekucji 
dokonywano za czyny „antyniemiec-
kie”, w tym od 1942 roku za ukrywanie 
Żydów. Często stosowano, wbrew 
prawu międzynarodowemu, zasadę 
odpowiedzialności zbiorowej. Kara 
śmierci stosowana była także za po-
moc jeńcom wojennym, partyzantom i 
zbiegom z obozów niemieckich. W 
Generalnym Gubernatorstwie kara 
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śmierci wymierzana była również za przestępstwa pospolite i wykroczenia go-
spodarcze, np. rolnikom za niedostarczenie przymusowych kontyngentów. Po-
wszechne było branie zakładników i ich późniejsze mordowanie za czyny wy-
mierzone przeciwko Niemcom – regułą było również rozstrzeliwanie co najmniej 
20 zakładników za akcję sabotażową lub zamach na Niemca, 50 zakładników 
za zamach na niemieckiego urzędnika i 100-150 za akcję dywersyjną na po-
ciąg.  

26. _________ ( 7 ) Tajna policja utworzona w nazistowskich Niemczech 26 kwiet-
nia 1933, która w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu, 
rozwiązana wraz z upadkiem III Rzeszy w 1945 roku. Liczyła ok. 40 tys. funk-
cjonariuszy i personelu pomocniczego. Na początku marca 1940 w Zakopanem 
miała miejsce wspólna konferencja sowieckiego NKWD i ..., na której omówiono 
metody pracy operacyjnej przeciwko podziemiu polskiemu i wymieniono się in-
formacjami. Jej działania nie podlegały żadnej kontroli, ani zaskarżeniu przed 
sądem. Na co dzień funkcjonariusze używali szarych mundurów SS oraz mun-
durów policyjnych SS z wykładanym kołnierzem, koszulą i czarnym krawatem. 
Wszyscy funkcjonariusze nosili na lewym rękawie romby z inicjałami SD (par-
tyjna służba bezpieczeństwa), gdyż to właśnie SD sprawowała kierowniczą rolę 
w całej RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy), a szefami poszczegól-
nych pionów zawsze byli oficerowie SD.  

27. Dzieci _______________ ( 13 ) – 
określenie dotyczące dzieci mieszka-
jących na Zamojszczyźnie, które pod-
czas II wojny światowej objęto przy-
musowymi wysiedleniami w celu zało-
żenia nowych osad dla ludności nie-
mieckiej. Akcja rozpoczęła się w nocy 
z 27 na 28 listopada 1942 w Skierbie-
szowie i okolicznych wsiach. Obejmo-
wała powiaty hrubieszowski, toma-
szowski, zamojski i biłgorajski. Zakoń-
czona została w marcu 1943 roku. Kolejną akcję wysiedleńczą pod nazwą Ope-
racja Wehrwolf Niemcy przeprowadzili latem 1943. Według szacunków history-
ków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ok. 110 tys. osób, z czego ponad 30 
tys. dzieci. Wysiedleńców z Zamojszczyzny kierowano do obozów przesiedleń-
czych podlegających Centrali Przesiedleńczej w Łodzi, zlokalizowanych w Za-
mościu przy ul. S. Okrzei – Obóz przesiedleńczy w Zamościu, w Zwierzyńcu, 
Budzyniu, Frampolu, w Lublinie przy ul. Krochmalnej, Majdanie Starym, Tarno-
grodzie, Woli Derezieńskiej, Wedanie Starym, Biłgoraju oraz w Puszczy Sol-
skiej. Tam dokonywano selekcji rasowej, dzielono wysiedleńców na grupy oraz 
oddzielano rodziców od dzieci. To właśnie w wyniku selekcji w obozach prze-
siedleńczych powstała grupa osieroconych dzieci znanych jako Dzieci ... Dzieci 
odebrane rodzicom były osobno przewożone w wagonach bydlęcych (w jednym 
wagonie przewożono od 100 do 150 dzieci) do obozów śmierci na Majdanku i w 
Oświęcimiu oraz do fabryk w Rzeszy. Część dzieci została przewieziona do 
obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi, zaś dzieci, u których niemieccy le-
karze-antropolodzy stwierdzili obecność odpowiednich cech rasowych, prze-
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znaczono do germanizacji w niemieckich rodzinach i domach dziecka. Z kilku-
nastu tysięcy przeznaczonych do germanizacji udało się po wojnie odzyskać 
około 800 dzieci.  

28. Krwawa _________ ( 7 ) – symboliczna nazwa nadana pacyfikacji wsi Ochotni-
ca Dolna (woj. małopolskie, pow. nowotarski) dokonanej przez okupantów nie-
mieckich w ostatnich miesiącach II wojny światowej. 23 grudnia 1944 oddział 
SS zamordował 56 mieszkańców Ochotnicy, a samą wieś częściowo spalił. 
Wcześniej, 22 grudnia 1944, do Ochotnicy Dolnej przybyli Niemcy, którzy w ra-
mach tzw. akcji aprowizacyjnej rabowali wieś. Mimo sprzeciwu miejscowej lud-
ności grupa sowieckich partyzantów zaatakowała niemieckich żołnierzy, zabija-
jąc dwóch z nich, w tym podoficera SS-Unterscharführer Brunona Kocha. Na-
stępnego dnia z Krościenka przyjechało sześcioma samochodami około 200 
esesmanów. Niemcy wpadali do domów, żądając najpierw pieniędzy, a następ-
nie mordując ludzi. Dzieci żywcem rzucano w ogień lub bestialsko mordowano. 
Zbrodni dokonała karna kompania SS (SS-Kampfgruppe Jagdkommando Ma-
tingen) specjalnego przeznaczenia pod dowództwem SS-Untersturmführer der 
Waffen-SS Albrechta C. Matingena. Oddział ten składał się z żołnierzy różnych 
narodowości. Utworzony został w połowie 1944 roku z przebywających  
w areszcie na terenie więzienia Montelupich w Krakowie członków Waffen-SS  
i policji. W większości byli to esesmani z 3. Dywizji Pancernej SS Totenkopf 
oraz 4. Dywizji Grenadierów Pancernych SS Polizei, folksdojcze z Polski i Rosji 
oraz Ukraińcy. Symbolem tych tragicznych wydarzeń pozostała młoda góralka 
Maria Kawalec, która zginęła, próbując ratować dziecko. Jej postać z dzieckiem 
na ręku widnieje na pomniku ofiar tego wydarzenia, odsłoniętym w pobliżu ko-
ścioła w Ochotnicy Dolnej w 1964 roku.  

30. _________ ( 7 ) Miejsce szeregu zbio-
rowych egzekucji przeprowadzonych 
przez okupantów niemieckich, położo-
ne na obrzeżach Puszczy Kampino-
skiej. Między grudniem 1939, a lipcem 
1941 funkcjonariusze SS i policji nie-
mieckiej rozstrzelali tam około 1,7 tys. 
obywateli polskich narodowości pol-
skiej i żydowskiej, zazwyczaj przywie-
zionych z warszawskich więzień i aresztów. Wśród zamordowanych znalazło 
się wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej i kulturalnej, któ-
rych aresztowano w ramach tzw. akcji „AB”. Pierwsze egzekucje,  
o jakich wiadomo, miały miejsce 7 i 8 grudnia 1939 – zamordowano kolejno 70  
i 80 osób. Największa i najgłośniejsza ze wszystkich egzekucji miała jednak 
miejsce w dniach 20-21 czerwca 1940. Zamordowano 358 więźniów Pawiaka, 
zamordowany został wówczas m.in. Maciej Rataj, a także liczni prawnicy, 
urzędnicy, artyści oraz sportowcy, m.in. biegacz Janusz Kusociński. Wśród za-
mordowanych znalazły się 82 kobiety. Ostatnia egzekucja miała miejsce 17 lip-
ca 1941, kiedy rozstrzelano 47 osób (w tym 6 kobiet) – w większości więźniów 
Pawiaka.  
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31. Siedziba i więzienie Gestapo w alei 
________ ( 6 ) – 7 października 1939 
budynek pod numerem 25 został prze-
jęty przez niemiecką służbę bezpie-
czeństwa. Ulokowano w nim Urząd 
Komendanta Policji Bezpieczeństwa i 
Służby Bezpieczeństwa dystryktu war-
szawskiego. Pierwszym szefem Urzę-
du został SS-Obersturmbannführer 
Josef Meisinger. W 1941 zastąpił go 
SS-Standartenführer Ludwig Hahn. W 
suterenie lewego skrzydła gmachu 
urządzono więzienie śledcze. Znajdo-
wało się w nim 10 małych cel izolacyjnych oraz 4 cele zbiorowe bez okien, w 
których więźniowie oczekiwali na przesłuchania – po ok. 15 osób. Istniał rów-
nież pokój przeznaczony do doraźnych przesłuchań. Aby wymusić zeznania, 
osadzonych poddawano przesłuchiwaniom z zastosowaniem wymyślnych tor-
tur. W jednej z izolatek przez trzy miesiące był więziony, a w końcu zamęczony 
na śmierć, najwyższy przedstawiciel władz cywilnych Polskiego Państwa Pod-
ziemnego – Delegat Rządu RP na Kraj Jan Piekałkiewicz. Wśród znanych osób 
przetrzymywanych w tym miejscu znaleźli się m.in. Maciej Rataj  
i Antoni Kocjan. Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy dokonywali tutaj 
masowych egzekucji Polaków, których zwłoki następnie palono w okolicznych 
budynkach oraz na skwerze przy Alejach Ujazdowskich. Był to również punkt 
rozdzielczy dla wypędzanej z zajętych przez Niemców południowych dzielnic 
Warszawy ludności cywilnej. Ludzi kierowano do obozów koncentracyjnych – 
poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie, lub na roboty przymusowe do Nie-
miec.  

34. Rzeź ______ ( 4 ) – masowa ekster-
minacja mieszkańców jednej z war-
szawskich dzielnic, dokonana przez 
oddziały SS i policji niemieckiej w 
pierwszych dniach Powstania War-
szawskiego. Ofiarą masakry, której 
punkt szczytowy przypadł w dniach 5-
7 sierpnia 1944, padło od 38 tys. do 
65 tys. polskich mężczyzn, kobiet i 
dzieci. Stanowiła bezpośrednią reali-
zację rozkazu Adolfa Hitlera, nakazu-
jącego zburzenie Warszawy i wymor-
dowanie wszystkich jej mieszkańców. Ustalenie dokładnej liczby ofiar ludobój-
stwa nie jest możliwe ze względu na spalenie większości zwłok przez Niemców 
oraz niewielką liczbę ocalałych świadków. Na skutek podpaleń i wysadzeń do-
konywanych przez oddziały niemieckie uległo zagładzie 81% zabudowy miesz-
kalnej dzielnicy. Z powodu dewastacji i grabieży zrujnowany został także miej-
scowy przemysł.  
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36. Rzeź ________ ( 6 ) – fala masowych pogro-
mów, grabieży, podpaleń, rozstrzeliwań  
i gwałtów, jakie przetoczyły się przez jedną z 
warszawskich dzielnic w czasie Powstania War-
szawskiego w dniach 4-25 sierpnia 1944. Naj-
większe zbrodnie popełniono w szpitalach, w 
budynku Instytutu Radowego, Kolonii Staszica  
i obozie przejściowym na tzw. Zieleniaku (róg ul. 
Grójeckiej i Opaczewskiej). Ich sprawcą był 
głównie, tłumiący Powstanie Warszawskie  
w ramach sił niemieckich, pułk brygady SS 
RONA (Rosyjska Ludowa Armia Wyzwoleńcza). 
Ogółem śmierć w powstaniu poniosło ok. 10 tys. 
mieszkańców dzielnicy. Miejsc większych zbio-
rowych egzekucji, oznaczonych tablicami 
upamiętniającymi śmierć od kilkudziesięciu do 
ponad stu ofiar, jest kilkadziesiąt. Większość 
zbrodni zakończyła się na tym terenie wraz z 
upadkiem ostatniej reduty powstańczej w bu-
dynku Wojskowego Instytutu Geograficznego 13 sierpnia 1944. 20 sierpnia zli-
kwidowano obóz przejściowy na Zieleniaku, a 25 sierpnia bito i mordowano pa-
cjentów i personel z ewakuowanego Szpitala Dzieciątka Jezus przy dawnej ul. 
Lindleya 4.  

Witraż w Kościele Niepokalanego 
Poczęcia przy pl. Narutowicza na 

Ochocie
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Podczas II wojny światowej Rosjanie dopuścili się wielu zbrodni. Obejmowały one 
m.in.: napaść i okupację we wrześniu 1939 roku wschodniej Polski, masową gra-
bież polskich surowców, płodów rolnych oraz majątku ruchomego i nieruchomości, 
masowe deportacje całych polskich rodzin do gułagów, masowe aresztowania tak 
zwanych kontrrewolucjonistów i elementów antysowieckich, internowanie polskich 
jeńców wojennych w obozach przymusowej pracy w okupowanej wschodniej Pol-
sce i w ZSSR, zgładzenie w 1940 roku 21 875 polskich więźniów, forsowne „mar-
sze śmierci” w głąb Związku Sowieckiego w następstwie inwazji niemieckiej w 
czerwcu 1941 roku, masowe i z rozmysłem wykonane egzekucje tysięcy więźniów 
w okupowanej wschodniej Polsce w pierwszych dniach tej inwazji, celowe wstrzy-
manie wsparcia materiałowego i wojskowego dla obrońców Warszawy  
w czasie Powstania Warszawskiego, likwidowania członków polskiego Podziemia, 
zgodnie z rozkazem Stalina z 1944, poprzez egzekucje tysięcy polskich żołnierzy 
oraz aresztowanie i deportacje dziesiątków tysięcy w głąb Związku Sowieckiego, 
zwabienie do Moskwy w marcu 1945 roku szesnastu polskich przywódców i ich po-
kazowy proces sądowy. 
Poziomo 

1. __________ ( 8 ) Miejscowość, w której 29 stycznia 1944 sowieccy partyzanci, 
głównie narodowości żydowskiej, wymordowali co najmniej 38 polskich miesz-
kańców. Miejscowość była położona w dawnym województwie nowogródzkim II 
RP (dzisiaj Litwa). W czasie II wojny światowej była zamieszkana przez około 
300 polskich mieszkańców. Komunistyczni partyzanci organizowali częste wy-
pady do wsi, zabierając żywność, odzież, konie, sprzęty gospodarcze. Tamtej-
szą ludność, wspierającą polskie podziemie, traktowano jako kolaborujących z 
Niemcami wrogów. Z tych powodów w Koniuchach utworzono oddział samo-
obrony, który przez pewien czas skutecznie uniemożliwiał partyzantom rabu-
nek. 29 stycznia 1944 nad ranem doszło do kolejnej napaści na wieś, będącej 
odwetem za brak woli „współpracy” ze strony jej mieszkańców. Tego dnia ok. 
120 partyzantów sowieckich i żydowskich otoczyło miejscowość i przystąpiło do 
trwającego kilka godzin ataku. Drewniane zabudowania ostrzelane kulami za-
palającymi i podpalane pochodniami szybko stanęły w ogniu. Uciekający w po-
płochu wybudzeni mieszkańcy ginęli od kul bądź w ogniu trawiącym ich domo-
stwa. Ustalono, że zamordowano co najmniej 38 osób, dorosłych  
i dzieci, nierzadko całe rodziny. Kilkanaście osób zostało rannych, spłonęły 
prawie wszystkie zabudowania. Według ustaleń Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
liczba zabitych wynosiła ok. 130. Napadu dokonały sowieckie oddziały party-
zanckie „Śmierć faszystom” i „Margirio” z Brygady Wileńskiej oraz „Śmierć oku-
pantowi” z Brygady Kowieńskiej. Większość oddziału „Śmierć okupantowi” two-
rzyli Żydzi i żołnierze Armii Czerwonej zbiegli z obozów jenieckich. Dowódcami 
byli Jakub Penner i Shmuel Kaplinsky. Zbrodnia ta była jedną z większych z 
szeregu podobnych akcji prowadzonych w latach 1943-1944 przez oddziały 
partyzantki sowieckiej w Puszczy Rudnickiej i Nalibockiej. Szacuje się, że w ich 
efekcie zamordowano w tym czasie nawet kilka tysięcy Polaków. W marcu 
1944 Komendant Okręgu Wileńskiego AK płk Aleksander Krzyżanowski, chciał 
przeprowadzić siłami 4 brygad wileńskich AK i 2 batalionów nowogródzkich AK, 
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oczyszczenie Puszczy Rudzkiej z zbrodniczej sowieckiej partyzantki, ale Ko-
menda Główna AK nie wyraziła zgody na taką operację.  

4. _________ ( 7 ) Popularna nazwa komórek organizacyjnych kontrwywiadu woj-
skowego, działającego w latach 1943-1946, stosowana w ZSRR podczas wojny 
niemiecko-sowieckiej. Po przekroczeniu granicy RP przez Armię Czerwoną ich 
funkcjonariusze, razem ze wspomagającymi ich Wojskami Wewnętrznymi 
NKWD, agenturą NKGB oraz komórkami Gwardii Ludowej, rozpoczęły wyłapy-
wanie i rozbrajanie Oddziałów Armii Krajowej. Grupy Operacyjne kontrwywiadu 
działały według wcześniej przygotowanych list, na których znajdowały się dane 
osobowe i adresy aktywnych uczestników AK, zebrane i przygotowane przez 
agenturę GL/AL, a następnie za pośrednictwem funkcjonariuszy NKGB przeka-
zywane do Moskwy.  

6. ____________ ( 10 ) – miejscowość (obecnie dzielnica Bytomia), w której żoł-
nierze Armii Czerwonej w dniach od 25 do 27 stycznia 1945 popełnili zbrodnię 
wojenną na 380 cywilnych mieszkańcach. Od rana 25 stycznia w okolicy toczyły 
się słabe walki pomiędzy rozproszonymi oddziałami Volkssturmu, wspomaga-
nymi przez pojedynczych członków Hitlerjugend, a zwartymi jednostkami Armii 
Czerwonej. W ciągu dnia miejscowość, nie stawiająca oporu, została zajęta 
przez rosyjskich żołnierzy w zielonych mundurach, o twarzach o azjatyckim wy-
glądzie (cytat z zeznań złożonych w śledztwie). Żołnierze wchodzili do piwnic  
i mieszkań w poszukiwaniu mężczyzn, których zabijano na miejscu. Największe 
nasilenie mordów miało miejsce 27 stycznia. Bezpośrednim powodem była po-
głoska o zabiciu mjr. Armii Czerwonej (inni świadkowie mówią o lejtnancie). 
Rozkaz do mordów miał wydać nieustalony wyższy oficer Armii Czerwonej. 
Fakt ten nie został potwierdzony przez żadnego bezpośredniego świadka, 
wszystkie świadectwa pochodzą od osób, które jedynie o tym słyszały. Żołnie-
rze wpadali do mieszkań, głównie przy ulicy Stolarzowickiej. Ofiary zabijali na 
miejscu lub też odprowadzali na miejsce zbiorowych egzekucji, gdzie zabijano 
je strzałami z broni maszynowej i dobijano strzałami z pistoletów. Świadkowie 
zeznali, że dokonywano gwałtów na wszystkich napotkanych kobietach.  

7. __________ ( 8 ) Miejsce masakry dokonanej na polskich mieszkańcach przez 
oddziały sowieckich partyzantów 8 maja 1943. W celu obrony przed grabieżą 
ze strony partyzantów sowieckich i band kryminalnych powołano we wsi nie-
wielki oddział samoobrony pod dowództwem Eugeniusza Klimowicza. 8 maja 
1943 oddziały sowieckich partyzantów pod dowództwem Pawła Gulewicza  
z Brygady im. Stalina, w tym grupa składająca się z osób narodowości żydow-
skiej oraz oddział sowiecki pod komendą Rafała Wasilewicza, zamordowały ok. 
128 polskich mieszkańców miasteczka podejrzewanych o przynależność do 
samoobrony lub AK (przeważnie mężczyzn, ale także dzieci i kobiety). Spalono 
kościół, szkołę, pocztę, remizę i część domów mieszkalnych, resztę osady 
ograbiono. Zginęło także kilku napastników. W sowieckich źródłach szacowano 
liczbę zabitych Polaków na 250 osób, wspomniano także o walkach z niemiec-
kim garnizonem. 6 sierpnia 1943 wieś została ponownie spacyfikowana, tym 
razem przez oddziały niemieckie, w ramach tzw. akcji Hermann, a jej miesz-
kańców wywieziono w głąb Rzeszy na roboty przymusowe (m.in. do Braunau 
am Inn).  
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10. _____________ ( 11 ) – miejscowość, w której żołnierze Armii Czerwonej 27 
stycznia 1945 popełnili zbrodnię na cywilnych mieszkańcach (województwo 
śląskie, powiat gliwicki, gmina Gierałtowice). Czerwonoarmiści zamordowali co 
najmniej 69 osób w wieku od 10 do 78 lat, w tym obywateli Włoch i Węgier – 
więźniów KL Auschwitz, którzy uciekli z marszu śmierci. Ponadto, dopuścili się 
wielokrotnych gwałtów na mieszkankach miejscowości oraz spalili szereg do-
mów. Jedna z hipotez, mającą wyjaśnić, dlaczego żołnierze radzieccy posunęli 
się do masakry, mówi, iż myśleli, że są już na terytorium niemieckim, a dowódz-
two sowieckie tolerowało gorsze traktowanie ludności wroga.  

12. 26 sierpnia 1943, w rejonie jeziora Narocz na terenach dzisiejszej zachodniej 
Białorusi, partyzanci radzieccy podstępnie opanowali bazę oddziału Armii Kra-
jowej, którym dowodził ppor. Antoni ___________ ( 9 ) ps. „Kmicic” i dokonali 
jego rozbrojenia. Następnie rozstrzelali dowódcę, jego oficerów i kilkudziesięciu 
żołnierzy. Oddział wyruszył do otwartej walki z okupantem pod koniec marca 
1943 Początkowo prowadził akcje bojowe i rekwizycyjne, zdobywając broń  
i wyposażenie wojskowe. Stan osobowy oddziału powiększał się z tygodnia na 
tydzień. W połowie czerwca 1943 wynosił ok. 120 żołnierzy. Jeszcze w tym sa-
mym miesiącu doszło do wstępnych rozmów z dowódcą operującego na tych 
terenach oddziału partyzantów sowieckich płk. Fiodorem Markowem. W ich wy-
niku ustalono, że oddziały nie będą się wzajemnie zwalczać. W porozumieniu  
z Markowem „Kmicic” założył dwie bazy w pobliżu siedziby zgrupowania so-
wieckiego – obóz wojskowy „A” i bazę gospodarczą „B”. Na przełomie lipca  
i sierpnia 1943 stan osobowy oddziału „Kmicica” wzrósł do 300 żołnierzy. Do 
połowy sierpnia polscy i sowieccy partyzanci przeprowadzili wiele wspólnych 
akcji przeciwko Niemcom oraz litewskim i białoruskim formacjom pomocniczym. 
26 sierpnia 1943, zaproszeni wcześniej przez Markowa, „Kmicic” i oficerowie 
jego sztabu, udali się na teren bazy sowieckiej na naradę. Tam właśnie zostali 
znienacka zaatakowani i rozbrojeni, a następnie poddani przesłuchaniom.  
W tym samym czasie obie polskie bazy zostały okrążone przez wielokrotnie 
liczniejszych partyzantów sowieckich. Wobec zaskoczenia i przewagi strony 
sowieckiej pozbawiony dowództwa oddział Armii Krajowej został rozbrojony  
i aresztowany. Tylko nielicznym udało się uciec. Rozbrojonych żołnierzy pod-
dano selekcji. Osiemdziesięciu partyzantów i członków podziemia zamordowa-
no. Kilkudziesięciu wcielono do nowo utworzonego, podporządkowanego do-
wództwu sowieckiemu, oddziału. Polskie niedobitki zasiliły szeregi oddziału 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, późniejszej legendarnej 5. Brygady Wileń-
skiej AK. „Kmicic” został odznaczony pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi  
z Mieczami. Miejsce pochówku dowódcy, jego oficerów i żołnierzy do dziś po-
zostaje nieznane.  
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14. __________ ( 8 ) Potoczna nazwa, od-
nosząca się również do więzienia 
śledczego znajdującego się w Moskwie. 
NKWD więziło tu gen. Leopolda Okulic-
kiego dwukrotnie w 1941 i 1945. Na te-
renie więzienia pracował bez przerwy 
silnik samolotu, by zagłuszać głosy tor-
turowanych.  

 
 
 

15. ___________ ( 9 ) – miejscowość, w której znajdowało się więzienie NKWD.  
W ostatnich dniach czerwca 1941 wymordowano w nim około 1,2 tys. więźniów. 
Więźniowie zostali wyprowadzeni z cel z informacją, że zostają wypuszczeni na 
wolność. Gdy znaleźli się na dziedzińcu, z wież strażniczych otwarto ogień  
z karabinów maszynowych. Pod zwałami trupów przeżyły cztery osoby.  

18. Zbrodnia __________ ( 8 ) – zbrodnia komuni-
styczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 
1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, 
w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na 
mocy decyzji najwyższych władz Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich zawartej w taj-
nej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 
marca 1940 roku. Egzekucji ofiar, uznanych za 
„wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strza-
łami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała so-
wiecka policja polityczna NKWD. W Katyniu 
(miejscowości pod Smoleńskiem) wymordowano 
ok. 4,4 tys. jeńców z obozu w Kozielsku, w 
Charkowie zaś ok. 3,8 tys. jeńców z obozu w 
Starobielsku, w Kalininie (obecnie i poprzednio 
Twer) ok. 6,3 tys. jeńców z obozu w Ostaszko-
wie, w Kijowie 3435 więźniów z Zachodniej 
Ukrainy, z tzw. listy ukraińskiej, w Mińsku 3870 
więźniów z Zachodniej Białorusi, z tzw. listy białoruskiej. Z obozów jenieckich  
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie ocalało łącznie 395 polskich oficerów 
wywiezionych do obozu w Juchnowie, a potem do obozu NKWD w Griazowcu.  
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19. __________ ( 8 ) – potoczna nazwa 
więzienia we Lwowie przy ul. Kazimie-
rzowskiej (obecnie Horodocka). Było 
to jedno z kilku miejsc we Lwowie, 
gdzie dokonano masowego mordu 
więźniów politycznych przez NKWD po 
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 
w czerwcu 1941 roku. W więzieniu 
zginęli prawdopodobnie gen. dyw. 
Wojciech Rogalski i Kazimierz Kott, 
szef PLAN-u. W więzieniach lwow-
skich przed wycofaniem się z miasta NKWD wymordowało prawie wszystkich 
więźniów politycznych (Polaków i Ukraińców) – co najmniej 7 tys. osób (dokład-
na liczba nie jest znana, niektóre ofiary zostały spalone żywcem).  

20. _______ ( 5 ) śmierci Mińsk-Czerwień – szlak kaźni więźniów, m.in. obywateli 
polskich, eskortowanych przez NKWD w czerwcu 1941 roku. W chwili ataku 
Niemiec na ZSRR w więzieniu w Mińsku przebywała duża liczba członków 
Związku Walki Zbrojnej. Byli tam m.in. rtm. Chrząszczewski i dr May  
z Kowna. Byli też kpt. Janusz Szlaski – późniejszy komendant Okręgu Nowo-
gródzkiego, por. Aleksander Polanko ps. „Kalikst” – szef łączności Okręgu Bia-
łystok, kpt. Władysław Bruliński ps. „Oskar” – szef BlP Okręgu Białystok i mjr 
Józef Roczniak. 24 czerwca 1941 NKWD rozpoczęło ewakuację więzienia. 
Część więźniów wymordowano jeszcze przed jej rozpoczęciem (m.in. kurierkę 
Komendy Głównej „Teresę”). Pozostałych pędzono pod silną eskortą szosą 
Śmiłowicze-Ihumeń (Czerwień)-Mohylew. Ogólna liczba ewakuowanych więź-
niów wynosiła kilkanaście tysięcy osób. Słabszych dobijano w drodze strzałami 
rewolwerowymi. Wśród zastrzelonych znaleźli się między innymi prezes Sądu 
Okręgowego w Łucku – Tadeusz Giedroyć, kurier i przewodnik przez granicę 
Kazimierz Gumowski oraz por. Aleksander Polanko.  

Pionowo 

2. __________________ ( 16 ) bataliony (IB) (bataliony niszczycielskie) – sowiec-
kie pomocnicze formacje paramilitarne w strukturze NKWD, formowane z lud-
ności cywilnej przez wojskowe komendy uzupełnień, tzw. wojenkomaty Armii 
Czerwonej. Od 1942 weszły w skład dywizji NKWD. W połowie 1945 wspoma-
gające NKWD oddziały IB liczyły 18 tys. członków IB oraz 26 tys. członków tzw. 
uzbrojonych grup współdziałania. Główną przyczyną dobrowolnego wstępowa-
nia Polaków do IB, były rzezie ludności polskiej i nieustanne akty terroru doko-
nywane przez Ukraińców. Polacy zaczęli wstępować do IB po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na tereny południowo-wschodnich województw II RP w 1944 roku; 
wśród rekrutów znajdowali się także żołnierze AK. Polacy służący w IB bronili 
polską ludność i jej mienia przed ludobójstwem i grabieżami dokonywanymi 
przez UPA, walczyli z oddziałami UPA we współpracy z sowieckimi służbami 
bezpieczeństwa, wypełniali funkcje wartownicze, zwiadowcze, a także byli wy-
syłani na akcje pacyfikacyjne w regiony koncentracji oddziałów UPA. Niektórzy 
żołnierze IB, pozyskani do współpracy przez sowieckie „organy”, rozpracowy-
wali konspirację polską.  
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Oddziały te w dużym stopniu przyczyniły się do uratowania życia i mienia tysię-
cy ocalałych Polaków z pogromu przeprowadzonego przez Ukraińców, a nie-
którzy z nich szukali w IB także zemsty za śmierć bliskich w czasie rzezi wołyń-
skiej. Obecnie polscy żołnierze IB korzystają z praw równorzędnych dla innych 
członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pod trze-
ma warunkami – żołnierze ci: 1) należeli do IB działających przynajmniej w jed-
nym z czterech byłych polskich województw południowo-wschodnich: lwow-
skim, stanisławowskim, tarnopolskim lub wołyńskim, 2) walczyli w obronie lud-
ności polskiej przed nacjonalistami ukraińskimi, 3) walki te trwały w latach 
1944-1945.  

3. _________ ( 7 ) deportacja z polskich Kresów Wschodnich w głąb ZSRR – na-
stąpiła na przełomie czerwca i lipca 1940 i dotyczyła w głównej mierze ucieki-
nierów z Polski centralnej i zachodniej, którzy schronili się na Kresach, aby 
uchronić się przed Niemcami. W tej akcji wywieziono ponad 240 tys. osób,  
z czego ok. 80% stanowiły rodziny narodowości żydowskiej, uchodźcy z terenu 
okupacji niemieckiej. Transporty kierowano do Komi ASRR, do obwodu Ar-
changielskiego, na Ural, do Krasnojarskiego Kraju, do Jakucji i w inne rejony.  

5. __________ ( 8 ) deportacja Polaków z polskich Kresów Wschodnich w głąb 
ZSRR – odbyła się 10 lutego 1940 roku, objęła rodziny osadników wojskowych, 
leśników, średnich i niższych urzędników państwowych i samorządowych, łącz-
nie ok. 220 tys. osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, których wywieziono do kilkuna-
stu obwodów, do strzeżonych obozów – osiedli, przeważnie w tajdze, w Komi 
ASRR w Krasnojarskim Kraju, a też w rejonach irkuckim, swierdłowskim i in-
nych. Ta pierwsza deportacja była całkowitym zaskoczeniem, przeprowadzona 
podczas bardzo ciężkiej zimy i do najtrudniejszych klimatycznie obszarów, była 
najgorsza ze wszystkich, z dużą śmiertelnością, zwłaszcza dzieci. Zesłanych  
w lutym NKWD uznało za szczególnie groźnych, stąd taka kara.  

8. _________ ( 7 ) deportacja z polskich Kresów Wschodnich w głąb ZSRR – 
przeprowadzona rok później tuż przed rozpoczęciem wojny niemiecko-
sowieckiej. W czerwcu 1941 wywieziono inteligencję zawodową, kolejarzy, 
rzemieślników, rodziny aresztowanych w drugim roku okupacji, pozostałych 
uchodźców i innych, głównie z Wileńszczyzny, a także (w końcu maja) z rejonu 
lwowskiego; łącznie deportowano 300 tys. osób do Krasnojarskiego Kraju, Ał-
tajskiego Kraju, w okolice Nowosybirska i inne. Transporty wyruszyły już pod 
obstrzałem samolotów niemieckich, w dzień po wybuchu wojny niemiecko-
sowieckiej.  

9. Obława _____________ ( 11 ) (inaczej: obława lipcowa) – operacja przepro-
wadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej siłami 385. Pułku 
Strzeleckiego Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz wydzielonymi oddziałami LWP 
i UB. Miała ona na celu rozbicie i likwidację oddziałów podziemia niepodległo-
ściowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa – tereny Pusz-
czy Augustowskiej i jej okolic. Obława nazywana jest niekiedy „Małym Katy-
niem”. Oddziały sowieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztując ich mieszkańców 
podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Cała operacja kie-
rowana była prawdopodobnie z Augustowa, gdzie mieściło się lokalne dowódz-
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two sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz. Zatrzymano ponad 7 tys. 
osób, które więziono w ponad pięćdziesięciu miejscach. Sowieci utworzyli obo-
zy filtracyjne, gdzie torturowano i przesłuchiwano zatrzymanych, przetrzymując 
ich skrępowanych drutem kolczastym w dołach zalanych wodą pod gołym nie-
bem. Część z nich po przesłuchaniach wróciła do domu. 252 aresztowanych Li-
twinów zaangażowanych w litewski ruch niepodległościowy przekazano miej-
scowym organom NKWD-NKGB Litwy. Około 600 osób narodowości polskiej 
zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął; 
aresztowania tych osób dokonały organy Smiersz 3. Frontu Białoruskiego.  

11. Iwan A. ________ ( 6 ) (1905-1990) – gen. armii ZSRR. Od 1928 oficer artylerii 
w Armii Czerwonej, następnie skierowany do NKWD. W latach 30. osobisty se-
kretarz J.W. Stalina. W latach 1939-1941 kierował deportacją ludności  
z krajów nadbałtyckich i wschodnich województw Polski. Kierował akcjami terro-
ru wobec mieszkańców wschodnich ziem Polski, zajętych przez Armię Czerwo-
ną po 17 września 1939. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie 
rozpracowywał podziemie podległe rządowi w Londynie. Po zdobyciu Lwowa 
27 lipca 1944, rozmowy z dowódcą obszaru Lwów płk. Władysławem Filipkow-
skim ps. „Janka”, podczas których zażądano całkowitego rozbrojenia polskich 
oddziałów. Niebawem nastąpiły masowe aresztowania wśród ujawnionej kadry 
oficerskiej. Generał był również odpowiedzialny za całość akcji aresztowań żoł-
nierzy AK na Kresach Wschodnich. Mianowany 6 marca 1945 roku głównym 
doradcą NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP). Osobi-
ście, jako gen. Iwanow, przeprowadził 27 i 28 marca 1945 roku aresztowanie 
16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego postawionych następnie 
przed sądem w Moskwie (tzw. proces szesnastu). Kierował działaniami NKWD 
na ziemiach polskich i nadzorował masowe aresztowania byłych akowców. Wy-
datnie przyczynił się do rozbicia struktur AK i Polskiego Państwa Podziemnego. 
Nadzorował działalność polskich organów bezpieczeństwa publicznego, kontro-
lował pracę Rządu Tymczasowego. Odwołany z Polski na skutek interwencji W. 
Gomułki, po powrocie do ZSRR pełnił m.in. funkcję pierwszego zastępcy mini-
stra bezpieczeństwa. W 1956 nadzorował przebieg sowieckiej interwencji na 
Węgrzech (rewolucja węgierska 1956), aresztował członków rządu I. Nagya. 
Decyzją Prezydenta Lecha Wałęsy z 2 sierpnia 1995 został odebrany genera-
łowi order Virtuti Militari nadany mu 24 kwietnia przez Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej „za wybitne zasługi przy wyzwalaniu Polski spod okupacji niemiec-
kiej”.  

13. _________ ( 7 ) Więzienie przejściowe 
i śledcze w Moskwie, służące także do 
przetrzymywania więźniów politycz-
nych. Drugie obok Łubianki, znane 
moskiewskie miejsce kaźni w okresie 
stalinowskim. Przetrzymywano w nim 
m.in. Eugeniusza Bodo, Władysława 
Andersa, Mieczysława Borutę-
Spiechowicza, a także ofiary „procesu 
szesnastu”. 24 grudnia 1946 został 
tam prawdopodobnie zamordowany 
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gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, ostatni Komendant Główny AK. Przeby-
wał tam również i prawdopodobnie 22 października 1946 został zamordowany 
Stanisław Jasiukowicz „Opolski”, członek władz Polski Podziemnej.  

16. ______ ( 4 ) Centralny organ państwowy (ministerstwo) wchodzący  
w skład Rady Komisarzy Ludowych rządu ZSRR, istniejący pod tą nazwą w la-
tach 1917-1946. Zakres jego działalności zmieniał się na przestrzeni lat, po-
czątkowo zajmował się sprawami administracyjno-porządkowymi. Od 1934 rola 
komisariatu wzrosła po reorganizacji polegającej na wcieleniu do jego struktur 
OGPU i mianowania jego szefa Gienricha Jagody ludowym komisarzem spraw 
wewnętrznych, co stanowiło jeden z elementów przygotowań Stalina do Wiel-
kiej Czystki lat 1936-1939. Skupił cały aparat represji policyjnych ZSRR – od 
milicji kryminalnej poprzez wywiad (INO) i kontrwywiad, wojska ochrony pogra-
nicza, administracyjne sądownictwo doraźne (trójki NKWD) po system obozów 
koncentracyjnych i pracy przymusowej Gułagu.  

17. _______ ( 5 ) deportacja z polskich Kresów Wschodnich w głąb ZSRR – nastą-
piła 13 kwietnia 1940 i dotknęła rodziny wcześniej aresztowanych urzędników 
administracji i samorządów, ziemian, kupców i innych; wywieziono ponad 320 
tys. osób, głównie kobiet i dzieci, które kierowano przeważnie do północnego 
Kazachstanu – do kołchozów i sowchozów. Do tej deportacji wlicza się też wy-
wiezionych w maju 1940, w tym rodziny internowanych oficerów.  
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Najwięcej osób walczących po stronie polskiej było narodowości żydowskiej, mogło 
ich być nawet 2 tys. – żołnierzy rozdrobnionych w oddziałach AK, AL, PAL. Drugi  
w kolejności pod względem ilości walczących w Powstaniu Warszawskim naród to 
Rosjanie6. Niniejsza krzyżówka ogranicza się do oddziałów Armii Krajowej. 
Poziomo 
 
1. Ron _________ ( 7 ) (ur. 6 września 1917 w Londynie, zm. we wrześniu 2002 w 

Auckland) – żołnierz brytyjskiego wywiadu i Armii Krajowej, pisarz. Dostał się 
do niemieckiej niewoli we Francji w 1940, dwukrotnie próbował ucieczki z obo-
zu jenieckiego, w 1941 ostatecznie przedostał się do okupowanej Polski. Tu 
nawiązał kontakt z podziemiem, w AK przyjął pseudonimy „Józef Kawala”, 
„Stanisław Jasiński”, „Sporn”, „Botkin”. Dzięki świetnej znajomości wielu języ-
ków, zwłaszcza niemieckiego, był niezwykle przydatny dla Komendy Głównej. 
Został kurierem AK do Wiednia, Pragi, Budapesztu, Berlina i Hamburga. Brał 
również udział w likwidowaniu kolaborantów i drukowaniu bibuły. W lutym 1944 
w mundurze niemieckiego oficera Abwehry przez Niemcy, Danię, Norwegię i 
Szwecję przedostał się do Londynu, by osobiście dać świadectwo okrucieństw 
niemieckich w okupowanej Polsce. Był jednym z najbardziej wartościowych 
agentów brytyjskich II wojny światowej. Jako kurier brytyjski w okupowanej Pol-
sce posiadł wprost nieocenioną wiedzę dla swojego rządu, który sceptycznie 
odnosił się do raportów polskiego podziemia, uważając je za stronnicze. Został 
zdyskredytowany przez sowieckich agentów ulokowanych w wywiadzie brytyj-
skim, którzy skutecznie podważyli jego wiarygodność. Trafił za to do obozu 
karnego, gdzie zmuszony był czyścić latryny. W tym czasie Wielka Brytania sta-
rała się zachować jak najlepsze stosunki ze Związkiem Radzieckim, dla dobra 
sojuszu poświęcając sprawę swojego pierwszego alianta (Polski). Po wojnie 
wyemigrował do Nowej Zelandii, gdzie wydał swoje wspomnienia Red Runs the 
Vistula, książka została wydana po polsku pod tytułem Wisła jak krew czerwo-
na. W uznaniu jego zasług dla Polski dowódca AK gen. Tadeusz Bór-
Komorowski nadał mu w 1943 Krzyż Walecznych. Otrzymał również Krzyż Ar-
mii Krajowej. W 1995 prezydent Lech Wałęsa udekorował go Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dragan Mihajlo ___________ ( 9 ) , ps. „Draża”, „X” i „Michał” (ur. 5 maja 1913 
w miejscowości Vranje, zm. 6 czerwca 1987 w Salonikach) – Jugosłowianin, 
ppor. Od 1941 walczył Niemcami w obronie Jugosławii. Po klęsce armii jugo-
słowiańskiej w maju 1941 wstąpił do czetników serbskich oddziałów partyzanc-
kich, wiernych królowi Jugosławii Piotrowi II Karadziordzieviciowi. W paździer-
niku 1941 został awansowany do stopnia kapitana, a rok później objął stanowi-

                                                 
6 Przy opracowaniu krzyżówki korzystałem m.in. z poniższych pozycji: 

• Obcokrajowcy w Powstaniu 
http://www.1944.pl/o_muzeum/ekspozycja/1_pietro/39_obcokrajowcy_w_powstaniu/  

• Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim 
http://bezwodkinierazbieriosz.salon24.pl/329277,cudzoziemcy–w–powstaniu–warszawskim 

Dodatkowe informacje: Jerzy Gillern, Francuzi w 3. i 6. Brygadzie Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, 
http://www.akwilno.pl/pdf/Francuzi–w–3–i–6–Brygadzie.pdf 
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sko drugiego szefa sztabu oraz adiutanta gen. Dragoljuba Mihailovicia ps. 
„Draża”, dowódcy Czetnickich Oddziałów Armii Jugosłowiańskiej. Niemcy 
aresztowali „Drażę” latem 1942. Skierowano go do Stalagu 325 w Rawie Ru-
skiej. W lutym 1943 przeniesiono go do obozu w Stryju, skąd udało się mu 
uciec. Nawiązał kontakt z żołnierzami AK, którzy skierowali go na przechowanie 
do Zubrzy pod Lwowem. Po sprawdzeniu tożsamości został skierowany do od-
działów leśnych Okręgu Lwów AK. Został mianowany zastępcą por. Andrzeja 
Chołoniewskiego ps. „Korczak”, dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich AK. 
Był jednym z głównych organizatorów pułku, przez wielu żołnierzy uznany za 
jego faktycznego twórcę i dowódcę. Początkowo 14. Pułk liczył 32 żołnierzy, 
jednak już w lipcu 1944 złożony był z sześciu szwadronów, co w sumie dawało 
827 dobrze uzbrojonych partyzantów. Głównym zadaniem ułanów jazłowieckich 
była obrona mieszkańców podlwowskich wsi przed Ukraińską Powstańczą Ar-
mią, której ciągłe napady na polskie wsie i mordowanie Polaków doprowadziły 
do tego, że dowództwo AK podjęło decyzję o odwecie. Celem uderzenia stała 
się wioska Szołomyja, w której często stacjonował batalion UPA, a jej miesz-
kańcy czynnie ich wspierali. Aresztowany przez NKWD po przybyciu na naradę 
do Lwowa po zakończeniu operacji „Burza”. Po wielu perypetiach udało mu się 
zbiec na teren województwa rzeszowskiego, gdzie w ramach zgrupowania od-
działów „Warta” dowodził kompanią. W sierpniu 1945 opuścił Polskę i udał się 
na emigrację. 10 września 1946 gen. Tadeusz Bór-Komorowski zatwierdził na-
danie mu Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych, 11 
lutego 1947 zaś gen. Władysław Anders awansował go do stopnia honorowego 
majora Wojska Polskiego. 2 października 2010 na warszawskich Powązkach 
odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci kpt. Królewskiej Armii Jugo-
sławii i mjr. Wojska Polskiego Dragana … ps. „Draża”.  

7. Stanisław Ostwind-_______ ( 5 ) (ur. 26 kwietnia 1899 w Warszawie jako Szmul 
Ostwind w rodzinie żydowskiej). W czasie I wojny światowej walczył w  
1. Pułku Piechoty Legionów. Po kryzysie przysięgowym został internowany 
przez Niemców. W 1919 ukończył szkołę podoficerską i otrzymał przydział do 
36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. W jego szeregach walczył z bolszewi-
kami. W 1920 przyjął chrzest w Kościele katolickim. Od 1921 pracował jako po-
sterunkowy w policji, później od 1932 aż do wybuchu II wojny światowej na sta-
nowisku referenta Wydziału Personalnego Komedy Policji w Warszawie. Pod-
czas okupacji przyjął nazwisko ... i ukrywał się na Podlasiu. Latem 1942 wstąpił 
do struktur Narodowej Organizacji Wojskowej, a później do NSZ. W maju 1944 
objął funkcję komendanta powiatowego NSZ w Węgrowie. 1 czerwca 1944 zo-
stał awansowany do stopnia majora. Był jedynym dowódcą pochodzenia ży-
dowskiego w polskiej konspiracji o tak wysokiej randze. Działalność konspira-
cyjną prowadził także podczas okupacji sowieckiej. W styczniu 1945 został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przewieziony do aresztu w Otwoc-
ku. Gdy komuniści odkryli jego pochodzenie, zaproponowali mu współpracę. 
Odmówił, pozostając wiernym Polsce, swoim przekonaniom oraz przysiędze 
złożonej Narodowym Siłom Zbrojnym. Został skazany na śmierć i rozstrzelany.  

8. Manfred _________ ( 7 ) , ps. „Malutki” (ur. 1924 w Budziszynie) – Niemiec, 
żołnierz oddziału partyzanckiego „Jędrusie", który w okresie realizacji akcji „Bu-
rza” stał się 4. kompanią 2. Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Sandomierskiej. 
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Został wcielony do Wehrmachtu z przydziałem do batalionu saperów. W 1943 
wysłany do Przemyśla, gdzie symulował wiele schorzeń, spędzając większość 
czasu w izbie chorych. Po urlopie spędzonym w Krynicy przeniesiono go do 
jednostki Wehrmachtu w Sandomierzu. Gdy inwazja hitlerowska na Związek 
Radziecki nie powiodła się, Niemcy zaczęli tworzyć system obronny – kopano 
rowy i budowano bunkry, przemocą zatrudniając do tych robót Polaków.  
W 1943 nadzorował Polaków tworzących umocnienia obronne na tyłach frontu 
w okolicach Sandomierza. Nawiązał kontakty z wywiadem polskim. Spotkał się 
wtedy z akowcami – Tadeuszem Fajferem oraz Lechem Garlickim ps. „Kret”. Po 
kilku tygodniach znajomości namówili Manfreda do dezercji. Z dwoma kolegami 
– Jurgenem i Edmundem (jeden Bawarczyk, drugi Ślązak) uciekł z jednostki 
przez mur, zabierając 8 pistoletów Walther P.09 i 3 rkm-y MG-42. Służąc w od-
dziale „Jędrusie”, brał udział w wielu akcjach bojowych, m.in. w Osieku i Ko-
przywnicy. Nigdy jednak nie zabijał, brał natomiast udział w zwiadach, ubezpie-
czeniach. Po rozwiązaniu Armii Krajowej znalazł się w niebezpieczeństwie, 
gdyż jako Niemcowi groziła mu śmierć ze strony Rosjan. Postanowił jednak 
zgłosić się do komendantury radzieckiej i podać się za angielskiego pilota strą-
conego nad Polską. Sowieci początkowo uwierzyli, ale zatrzymali go i odwieźli 
do Częstochowy w celu skonfrontowania z przedstawicielami Armii Brytyjskiej. 
Z niewiadomych przyczyn do spotkania nie doszło i z Częstochowy przewiezio-
no go do Mielca, a stamtąd do Lwowa i dalej do Kijowa. W Kijowie na przesłu-
chaniu twierdził, że jest Anglikiem z Cardiff. Wówczas śledczy zapytał go  
o miejscowości leżące między Cardiff a Londynem i w ten to prosty sposób zo-
stał zdemaskowany. Przewieziono go wówczas do Komisariatu Spraw We-
wnętrznych w Moskwie. Był przesłuchiwany, ale nie znęcano się nad nim i nie 
bito go. Otrzymał wyrok za szpiegostwo i trafił na Łubiankę, a następnie do 
obozu pracy w obwodzie kiemierowskim, około 300 km od Nowosybirska. Za 
kradzież 7 kg ziemniaków otrzymał wyrok 7 lat łagrów o zaostrzonym rygorze  
i został wywieziony w okolice Irkucka. Zwolniono go po 9 latach niewoli, 28 
grudnia 1953. Rozpoczął pracę w senacie Berlina jako tłumacz języka rosyj-
skiego u nadburmistrza Berlina Willy’ego Brandta, późniejszego kanclerza.  

9. Henryk ___________ ( 9 ) , ps. „Bystry” (ur. 20 października 1916, zm. 17 
września 1944 w Warszawie) – kapral pochodzenia żydowskiego. Był żołnie-
rzem Żydowskiej Organizacji Bojowej i walczył w powstaniu w getcie. Po jego 
klęsce ukrywał się w kanałach. Następnie, wraz ze swoją żoną, więziony przez 
okupanta niemieckiego w obozie Gęsiówka. Piątego dnia Powstania Warszaw-
skiego uwolniony z Gęsiówki przez oddziały Armii Krajowej, wraz z innymi 383 
więźniami (348 z nich było pochodzenia żydowskiego). 10 sierpnia wstąpił  
w szeregi batalionu „Parasol”. Wkrótce został łącznikiem kanałowym, gdyż do-
skonale znał podziemne połączenia kanałów – podczas powstania w getcie 
przenosił nimi broń i żywność z terenów wokół getta. Pod koniec sierpnia 1944 
przeprowadził kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia gen. Tadeusza Bo-
ra-Komorowskiego i Sztab Komendy Głównej Armii Krajowej. Mimo iż zbliżała 
się kapitulacja Starego Miasta, powrócił na jego tereny, aby uratować tylne 
straże. Przez kilka kolejnych dni, będąc łącznikiem między Borem a płk. Karo-
lem Ziemskim, przenosił rozkazy i meldunki. W tym samym czasie, 1 września, 
wyprowadził ze Starówki dowództwo i żołnierzy Grupy „Północ”, a 2 września – 
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straż tylną składającą się z żołnierzy batalionu „Parasol”. Następnie znalazł się 
na Czerniakowie, gdzie dalej pełnił funkcję łącznika. Zginął 17 września, gdy 
wychodził z włazu przy ulicy Okrąg 2 na Czerniakowie.  

10. Albin _______ ( 5 ), Czech. Po zajęciu Morawskiej Ostrawy został wcielony do 
Wermachtu, służył w jednostkach sanitarnych na froncie wschodnim. Razem z 
cofającymi się jednostkami znalazł się w okolicy Warszawy. Za pośrednictwem 
miejscowej ludności nawiązał kontakt z partyzantami. Gdy jego jednostka 
opuszczała zajmowaną miejscowość, otrzymał zadanie przetransponowania do 
Warszawy konnego wozu pełnego lekarstw, opatrunków oraz broni  
i amunicji. Zamiast do miejsca przeznaczenia transport trafił do oddziału AK. 
Czech został do niego przyjęty i skierowany na barykadę przy ul. Marszałkow-
skiej. Tu walczył i był dwukrotnie ranny. W jednym z rozkazów dziennych zna-
lazła się informacja: „Pewien Czech z Morawskiej Ostrawy pod pseudonimem 
„Stefan” przeszedł na stronę powstańców i przywiózł ze sobą wiele lekarstw, 
broni i amunicji”. Dowództwo powstańcze przedstawiło Albina do odznaczenia 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.  

12. Wiktor ___________ ( 9 ) , ps. „Inżynier” (ur. 1918) – st. lejtnant, Rosjanin, do-
wódca plutonu w kompani AK por. „Kwarcianego”. Nie chciał iść po raz drugi do 
niemieckiej niewoli i zginął podczas przedzierania się na drugą stronę Wisły już 
po ogłoszeniu kapitulacji Żoliborza 30 września wieczorem, wraz ze wszystkimi 
swoimi żołnierzami. Na Pragę zdołało przedostać się zaledwie 20 Polaków  
z oddziału AL. Jego nazwisko jest wyryte na Ścianie Pamięci Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.  

15. John ______ ( 4 ) (ur. 1921, zm. 1995) – por., brytyjski pilot RAF-u, oficer AK, 
uczestnik Powstania Warszawskiego. W dniach 10 maja 1940 – 20 kwietnia 
1941 roku więzień wojenny, przebywał głównie w Lesznie. Zbiegł z niemieckiej 
niewoli. Do wywiadu ZWZ trafił za pośrednictwem księdza z Sieradza. W maju 
tego samego roku trafił do Warszawy, gdzie pracował przy tłumaczeniach au-
dycji radiowych oraz wydawał własny anglojęzyczny biuletyn. Podczas powsta-
nia w dniach od 7 sierpnia do 29 września nadał do Londynu ponad 100 relacji i 
depesz o sytuacji w walczącej Warszawie. Przesyłał informacje w języku an-
gielskim, przy użyciu alfabetu Morse’a, korzystając z radiostacji Stefana i Zofii 
Korbońskich, ulokowanej w okolicach ulicy Kruczej. Około 11 sierpnia skontak-
tował się z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, z którym od tego czasu współpra-
cowali, wymieniając informacje. Jego działalność była jednym z dwóch głów-
nych źródeł, oprócz powstańczej radiostacji „Błyskawica”, informujących za-
chodnią opinię publiczną o sytuacji w powstańczej Warszawie. Jego depesze 
były wykorzystywane przez radio i prasę brytyjską, docierały również do do-
wództwa i najwyższych polityków brytyjskich. Z czasem został oficjalnym kore-
spondentem wojennym gazety „The Times”. Został lekko ranny w walkach na 
Mokotowie. Za bohaterstwo otrzymał Krzyż Walecznych z rąk gen. Tadeusza 
Bora-Komorowskiego. 4 października zbiegł z Warszawy i dołączył do 7. Dywi-
zji AK w rejonie Kielc. Walczył z Niemcami i Armią Ludową. W 1945 roku 
przedostał się do Okręgu Warszawskiego, gdzie ujawnił się. W maju tego sa-
mego rokubył odesłany z Odessy na Maltę, skąd wrócił do Wielkiej Brytanii.  
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16. Mikoła „ _________ ( 7 )”, lejtnant Armii Czerwonej, Ukrainiec. Walczył  
w oddziale ppor. Radziwonika ps. „Olech”. Oddział walczył z jednostkami hitle-
rowskimi, a następnie – na Grodzieńszczyźnie, która znalazła się w granicach 
Białorusi Radzieckiej – kontynuował działalność konspiracyjną przeciwko siłom 
sowieckim. Mikoła zgłaszał się do najbardziej niebezpiecznych zadań. Jednym 
z nich była likwidacja Bojarskiego, dowódcy stacjonującej w Wasiliszkach jed-
nostki Armii Radzieckiej, skazanego przez partyzantów na karę śmierci za zabi-
cie kilkunastu młodych chłopców ukrywających się przed poborem do wojska. 
W mundurze lejtnanta stawił się u Bojarskiego. Zameldował się, a potem chwy-
cił rewolwer i zastrzelił go.  

17. Mirosław ________ ( 6 ) , ps. 
„Stanko” – ppor., dowódca 535. 
plutonu AK, którego trzon stano-
wili Słowacy. Pluton powstał w 
końcu 1943 na prawach kompanii 
kadrowej, pod własnym sztanda-
rem i w narodowych słowackich 
opaskach, z inicjatywy działają-
cego w Warszawie Słowackiego 
Komitetu Narodowego. Do pluto-
nu mogli wstępować obywatele 
różnych narodowości. Do lipca 
1944 prowadzono szkolenie bo-
jowe i sanitarne, a żołnierze 
uczestniczyli między innymi w akcj
wstaniem Warszawskim pododdział uznany został za 535. pluton Armii Krajo-
wej na prawach kadrowej kompanii. Wszedł w skład 2 Rejonu I Obwodu War-
szawskiego Okręgu Armii Krajowej. W lecie 1944 liczył około 60 ludzi, w tym 22 
Słowaków. W plutonie znaleźli się też Węgrzy i zbiegli z niewoli żołnierze ra-
dzieccy. Blisko połowę stanu plutonu stanowili Polacy. 535 pluton podzielony 
na trzy drużyny brał czynny udział w walkach o Warszawę, głównie w składzie 
zgrupowania kpt. Zygmunta Netzera ps. „Kryska”, walcząc na Czerniakowie, 
między innymi w rejonie Kępy Czerniakowskiej. Jedna z drużyn włączyła się do 
działań w Śródmieściu, w rejonie Uniwersytetu. Część plutonu wzięła udział w 
akcji powstańczej na Pradze. Po ciężkich walkach na Czerniakowie resztki plu-
tonu wraz z dowódcą przeprawiły się na prawy brzeg Wisły.  

ach sabotażowo-dywersyjnych. Przed Po-

18. Perec Paweł _________ ( 7 ) , ps. „Cwaniak”, polski Żyd, słynny papierosiarz z 
Placu Trzech Krzyży i uczestnik Powstania Warszawskiego (nazwisko konspi-
racyjne „Paweł Borkowski”). Zgłosił się na ochotnika do grupy bojowników pod-
ziemia „Linia Frontu". Dowódca grupy, mjr Suko, kazał mu czyścić i przygoto-
wać starą broń do walki. Perec wychodził w środku bitwy na ulice i zbierał broń  
i sprzęt wojskowy z martwych ciał. Wraz z dwoma innymi powstańcami dobro-
wolnie brał udział w misji wysadzenia bunkra, z którego Niemcy strzelali i zabi-
jali wielu polskich powstańców. Został wzięty do niewoli i osadzony w obozie 
jenieckim Lansdorf na Śląsku, a następnie wysłany do Stalagu 4B w Mühlberg.  
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19. Stanisław (Samuel) _____________ ( 11 ) – dowódca jedynego, jednolitego 
oddziału żydowskiego walczącego w powstaniu w składzie batalionu „Wigry”.  

21. Leendert van der _________ ( 7 ) , ps. „Leon”(ur. 28 stycznia 1924) – Holender. 
Uczestniczył w działaniach w Śródmieściu w składzie III Obwodu „Waligóra” 
Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Po kapitulacji wywieziony do jednego z 
obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy. Rada Państwa PRL odznaczyła 
go w 1968 Krzyżem Partyzanckim i Medalem za Warszawę.  

22. Stanisław Witold _________ ( 7 ) , ps. „Rysiek” (ur. 1925 w Warszawie) – polski 
Żyd, oficer Armii Krajowej w stopniu podporucznika, żołnierz elitarnej jednostki 
Kedywu „Kolegium A” Okręgu Warszawskiego AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego; ppłk Sił Obronnych Izraela, uczestnik izraelskiej wojny  
o niepodległość, wojny Jom-Kippur w 1973 oraz wojny w Libanie w 1982. Po-
siada podwójne obywatelstwo – Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael. Po 
wstąpieniu do Armii Krajowej przyjął pseudonim „Rysiek” i trafił do grupy Kedy-
wu AK kierowanej przez Józefa Rybickiego „Andrzeja”. Była to elitarna jednost-
ka podziemna zajmująca się dywersją i wykonywaniem wyroków na Niemcach  
i Polakach, skazanych przez sądy Polski Podziemnej. W 1944 ukończył konspi-
racyjną Szkołę Podchorążych Piechoty. Jako członek „Kolegium A” Okręgu 
Warszawskiego AK brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jego oddział skie-
rowano na Wolę, do Zgrupowania „Radosław”. Po wyparciu oddziałów po-
wstańczych na Starówkę „Rysiek” został ciężko ranny w nogę i znalazł się  
w szpitalu przy ul. Długiej. Po upadku Starówki wyruszył wraz z cywilami do 
Pruszkowa. Stamtąd, razem z przyjacielem Olgierdem Cemerskim, uciekł do 
Dalechowic pod Krakowem, do majątku ciotki ich przyjaciółki Reny Rostworow-
skiej, gdzie przez pięć miesięcy dochodził do zdrowia. Po wyzdrowieniu wrócił 
do rodzinnej Łodzi i tam ponownie wstąpił do oddziałów AK, a następnie do or-
ganizacji „NIE” gen. Fieldorfa. Po wkroczeniu wojsk radzieckich został areszto-
wany przez UB. Udało mu się jednak uciec, wykorzystując nieuwagę funkcjona-
riuszy.  

24. Hubert ________ ( 6 ) , ps. „Juwelt” (ur. 29 grudnia 1921 w Bluesky, zm.  
1 lutego 1984 w Ottawie). W lipcu 1940 zgłosił się na ochotnika do RCAF,  
w sierpniu 1941 otrzymał stopień nawigatora-bombardiera. Po przybyciu do 
Wielkiej Brytanii do lutego 1942 ćwiczył w Dywizjonie Bombowym 419. W nocy 
z 8 na 9 kwietnia, w czasie zaledwie drugiej wyprawy bombowej w swej karie-
rze, został zestrzelony nad Niemcami i wylądował na spadochronie w pobliżu 
Oldenburga, gdzie wkrótce został schwytany, wzięty do niewoli i odesłany do 
obozu przejściowego Dulag Luft. W kwietniu trafił do Stalagu VIII B w Lamsdorf 
(Łambinowice) na Śląsku. Podejmował próby ucieczki, ale dopiero trzecia była 
udana – uciekł w maju 1943 w towarzystwie Szkota Johna Duncana. Zostali 
przerzuceni przez siatkę konspiracyjną do okupowanej Polski, gdzie nawiązali 
kontakt z ruchem oporu w Częstochowie i wstąpili do Armii Krajowej. „Juwelt” 
brał udział w patrolach, rekwizycjach żywności i akcjach odwetowych przeciwko 
szczególnie niebezpiecznym funkcjonariuszom sił okupacyjnych. Jego oddział o 
nazwie „Mszyca” (później „Wilk”), którego dowódcą był Jan Stachura ps. 
„Adam”, operował w okolicach Rabki i Mszany Dolne. W marcu oddział wzrósł 
do 110 osób, a on sam – awansowany na podporucznika – dowodził 40-
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osobowym plutonem 1 PSP AK, w którym służył także Duncan. Był również od-
powiedzialny za opiekę nad osiemnastoma lotnikami alianckimi, którym udało 
się uniknąć niewoli oraz za wyznaczanie lądowisk i zrzutowisk w okolicach No-
wego Sącza dla samolotów alianckich z południowych Włoch. Za wyprowadze-
nie bez straty człowieka ponad stu ludzi z zaciskającej się niemieckiej obławy 
został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po przejściu frontu w styczniu 1945 
został aresztowany przez NKWD, ale po interwencji ambasady brytyjskiej ode-
słany do Londynu. Za swą działalność w czasie wojny otrzymał Military Cross 
oraz kilka innych odznaczeń, między innymi polski srebrny Krzyż Zasługi z Mie-
czami. Był jednym z pięciu żołnierzy RCAF, którzy otrzymali Military Cross  
w czasie II wojny światowej, a dołączony doń list pochwalny był najdłuższy ze 
wszystkich. Reprezentował Kanadę w hokeju na lodzie, zdobywając złoty me-
dal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sankt Moritz (1948).  

25. Samuel____________ ( 10 ) (ur. 1923) – polski Żyd, izraelski rzeźbiarz i ma-
larz, więzień Treblinki, uczestnik Powstania Warszawskiego, kawaler orderu 
Virtuti Militari. 2 sierpnia 1943, dzięki dorobionemu kluczowi, więźniowie Tre-
blinki zaczęli wynosić broń z niemieckiego arsenału i rozprowadzać ją po obo-
zie. Na sygnał rozpoczęła się strzelanina i ucieczka. Większość uciekających 
zginęła. Willenberg był jednym z ok. 70 więźniów, którym się udało. Mówił po 
polsku bez akcentu i miał tzw. dobry wygląd, który pozwalał poruszać się ulica-
mi pod fałszywym nazwiskiem Ignacy Popow. Pierwszego dnia powstania dołą-
czył jako ochotnik do grupy żołnierzy batalionu AK „Ruczaj” atakujących gmach 
Poselstwa Czechosłowackiego przy ul. Koszykowej 18. Walczył w południowym 
Śródmieściu w rejonie ulicy Marszałkowskiej i placu Zbawiciela, w szeregach  
3. kompanii dowodzonej przez por. Antoniego Kazimierza Dembowskiego „Lo-
deckiego”. Na początku września 1944, z powodu żydowskiego pochodzenia  
i zagrożenia ze strony żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, przeszedł do Pol-
skiej Armii Ludowej. Początkowo trafił do Brygady im. St. Dubois, a następnie 
do Brygady Syndykalistycznej, gdzie służył w stopniu sierżanta podchorążego. 
Po kapitulacji powstania wyszedł z miasta wraz z ludnością cywilną. Uciekł  
z pociągu pod Pruszkowem i do końca wojny ukrywał się w okolicach Błonia. 
Autor książki pt. Bunt w Treblince.  

26. Abram ______ ( 4 ) , ps. „Bunia” – dowódca oddziału żydowskiego, który w 
1944 brał udział w walkach polskiej samoobrony z oddziałami UPA, wspartymi 
dezerterami z 14. Dywizji Grenadierów SS i Ukraińskiej Policji Pomocniczej, za-
kończone odparciem ataków. Wieś liczyła około 3 tys. mieszkańców, w tym 
sporą liczbę uchodźców z Wołynia i kilkudziesięciu ukrywających się Żydów. 
Większość mieszkańców wsi zdołała się ewakuować, ale Hanaczów został do-
szczętnie zniszczony podczas pacyfikacji przeprowadzonej 2 maja 1944 przez 
oddziały niemieckie. W oddziale, którym dowodziła „Bunia” służył m.in. Leopold 
Kleinmann (Kozłowski) – „Poldek”, późniejszy kompozytor. Po zniszczeniu wsi 
oddział żydowski jako pluton włączono w skład 1. kompanii 40. Pułku Piechoty 
AK. Zastępcą dowódcy był Markus Blecher ps. „Motia Sztrelisker”.  

27. Sołtan _________ ( 7 ) (spotykana także pisownia Zoltan Safiyeff) , ps. „Doktor 
Turek” (ur. ?, zm. 22 września 1944 w Warszawie) – kpt. Armii Czerwonej, dok-
tor medycyny, Turek pochodzenia żydowskiego. 5 sierpnia podczas Powstania 
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Warszawskiego został uwolniony przez oddziały Armii Krajowej z obozu Gę-
siówka, którego był więźniem. Został lekarzem i chirurgiem w batalionie „Para-
sol”. Zamordowany przez żołnierzy niemieckich 22 września 1944, gdy niedługo 
przed upadkiem Czerniakowa zgłaszał jako parlamentariusz poddanie się jed-
nego z powstańczych punktów oporu.  

Pionowo 
 
2. Pluton 169. kompanii „Watra/Osa” batalionu „Kiliński" – składał się niemal wy-

łącznie z _____________ ( 11 ) (Folgart, Germar, Hübner, Küte, Marx, trzej 
Szulcowie itd.). Pluton walczył na Woli, Starówce (załoga PWPW) i na Żolibo-
rzu – Zgrupowanie AK „Żubr” Obwodu „Żywiciel”.  

4. August Agbola ________ ( 6 ) , ps. „Ali”, „Nigeryjczyk”, jedyny czarnoskóry 
uczestnik Powstania Warszawskiego. Walczył w Śródmieściu w batalionie 
„Iwo”. Zamieszkał w Warszawie przed wojną, ożenił się z Polką i pracował jako 
dość znany w kręgach artystycznych muzyk jazzowy. Po wojnie przez pewien 
czas mieszkał jeszcze w Polsce, jednak w połowie lat 50. wyjechał do Wielkiej 
Brytanii.  

5. ______________ ( 12 ) (słownie) procent żołnierzy w Okręgu Nowogródek Ar-
mii Krajowej stanowili Białorusini prawosławni.  

6. Podoficer Luftwaffe Willy _______ ( 5 )– walczył podczas Powstania Warszaw-
skiego w Zgrupowaniu „Bartkiewicz”, m.in. na ul. Królewskiej, uczył Polaków 
obsługi broni niemieckiej. Później został przekazany do dyspozycji gen. Anto-
niego Chruściela „Montera”.  

11. Teofil ______ ( 4 ) – komendant placówki słowackiej straży granicznej we Fry-
dmanie. Już w roku 1942 nawiązał kontakt z oddziałem partyzanckim –  
4 batalionem 1. Pułku Strzelców Podhalańskich pod dowództwem kpt. Zapały 
ps. „Lampart” i wstąpił do niego w czerwcu 1944. Walczył w okolicach Nowego 
Targu i Nowego Sącza, uczestniczył w bitwie o Ochotnicę (18-20 października 
1944) stoczoną z karną ekspedycją niemiecką przy współudziale oddziału par-
tyzantów radzieckich pod dowództwem mjr. Iwana F. Zołotara.  

13. Walter Edward _______ ( 5 ) (ur. 19 września 1915 w Sydney, zm. w latach 90. 
w Sydney) – australijski żołnierz, jedyny Australijczyk, który brał bezpośredni 
udział w Powstaniu Warszawskim. Przed wojną był barmanem, 9 października 
1939, po wybuchu II wojny światowej wstąpił do wojska australijskiego. Został 
wzięty do niewoli w czasie niemieckiej inwazji na Kretę w 1941.  
W niewoli przebywał między innymi w Stalagu XX-A, w pobliżu dzisiejszego To-
runia, skąd uciekł. Został jednak schwytany i umieszczony w Stalagu VIII B, 
skąd uciekł ponownie. Po ucieczce był ukrywany przez Armię Krajową, wziął 
udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wrócił do Australii. W latach 80. 
został odnaleziony przez Polonię Australijską i odznaczony Krzyżem Powstań-
czym.  
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14. _________ ( 7 ) Leśna – miejscowość podwarszawska, na cmentarzu parafial-
nym znajdują się groby trzech żołnierzy węgierskich z garnizonu stacjonujące-
go tu podczas wojny – Karoly Hunyadi, Andras Toth i Józef Verer, którzy zostali 
rozstrzelani przez Niemców w dniu 5 września 1944 za udzielaną powstańcom 
pomoc.  

15. Wojska … – oddziały sympatyzujące z powstańcami. Według niemieckich za-
mierzeń miały odgradzać Puszczę Kampinoską od Warszawy. W końcu lipca 
1944 zostały zakwaterowane w okolicznych wsiach, blisko i na trasach prze-
marszów oddziałów polskich. W celu zapewnienia neutralności we wzajemnych 
stosunkach nawiązano kontakt z dowódcą dywizji stacjonującej w Laskach,  
a następnie oddelegowano na rozmowy oficerów Zgrupowania „Kampinos". 
Propozycja przekazania oddziałom polskim części broni i amunicji nie została 
wprawdzie przyjęta, ale wyrażono zgodę na zawieszenie broni, co umożliwiło 
Polakom swobodne przemieszczanie się w rejonach stacjonowania ich wojsk. 
Pozwoliło to między innymi na przejście oddziałów maszerujących na Warsza-
wę. Niemcy jednak zorientowali się, że nie mogą liczyć na oddziały … i zastąpili 
je oddziałami „własowców”. Wielu żołnierzy Zgrupowania „Kampinos”, po rozbi-
ciu pod Jaktorowem, ocalenie przed śmiercią, lub niewolą zawdzięcza pomocy 
udzielonej przez oddziały … (10) 

18. Charles Louis Jean François Douw van der Krap (ur. 8 października 1908  
w Surabai, zm. 9 grudnia 1995 w Wassenaar) – _____________ ( 11 ) wojsko-
wy, oficer Koninklijke Marine, uczestnik II wojny światowej. Wzięty do niewoli po 
kapitulacji Holandii w 1940 roku, czternaście razy podejmował próby ucieczki  
z różnych obozów jenieckich. W ostatniej, udanej, zbiegł ze Stanisławowa  
i przedostał się do okupowanej Warszawy. Został żołnierzem Armii Krajowej.  
W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku uczestniczył w Powstaniu Warszaw-
skim, aż do dnia ewakuacji do Holandii wraz z innymi pracownikami Philipsa.Po 
ewakuacji do Holandii walczył w oddziale partyzantów podczas desantu pod 
Arnhem. Kawaler Orderu Wojskowego Wilhelma. W 1985 roku odznaczono go 
Krzyżem Armii Krajowej.  

20. Jezdimir Dangić (ur. 5 maja 1897 w Srebrenicy, zm. 8 czerwca 1947 w Saraje-
wie) – bośniacki ______ ( 4 ), dowódca czetnicki w Bośni podczas II wojny 
światowej, początkowo podjął się kolaboracji z reżimem Nedića, następnie 
uczestniczył w walkach z ustaszami, brał udział w zabiciu około 8 tys. katolic-
kich mieszkańców Fočy, w Polsce przebywał od 1942 roku. Brał udział w Po-
wstaniu Warszawskim w szeregach AK. Po zakończeniu działań zbrojnych zo-
stał schwytany przez Sowietów i osadzony w więzieniu w Moskwie. W 1947 ro-
ku przekazano go komunistycznym władzom jugosłowiańskim. Po procesie w 
Sarajewie pod zarzutem zbrodni wojennych oraz kolaboracji z Niemcami, Wło-
chami i rządem gen. M. Nedicia został powieszony lub rozstrzelany.  

23. Leon __________ ( 8 ) (ur. 26 kwietnia 1924 w Warszawie). Urodził się  
w Warszawie w rodzinie żydowskich kupców, właścicieli sklepu „Bronisława”. 
Po wybuchu wojny złapany podczas łapanki i umieszczony w getcie warszaw-
skim. Po powstaniu w getcie więziony w Pawiaku. 5 sierpnia 1944 roku został 
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wyzwolony z Gęsiówki przez Harcerski batalion szturmowy „Zośka” Armii Kra-
jowej pod dowództwem Ryszarda Białousa „Jerzego”. Wraz z innymi współ-
więżniami włamał się do magazynów niemieckich, zabierając stamtąd wojsko-
we mundury niemieckie i broń – krótkie karabiny maszynowe. Po ubraniu się  
w niemieckie mundury-panterki zgłosili się batalionu „Zośka”. Przeszedł szlak 
bojowy Zgrupowania „Radosław” ze Starego Miasta na Czerniaków.  
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49. ŻOŁNIERZE AK – KOBIETY ODZNACZONE ORDEREM 
VIRTUTI MILITARI 
Order Virtuti Militari jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym (orderem), 
nadawanym za wybitne zasługi bojowe. W krzyżówce zamieszczono informacje o 
kobietach, żołnierzach Armii Krajowej, odznaczonych Orderem Virtuti Militarii, o któ-
rych znaleziono informacje biograficzne – podstawą był wykaz.  
 
Poziomo 
 
1. ___________ ( 9 ) Wanda Helena, ps. „Wanda” (ur. 1 marca 1908 we wsi Góra 

Bałdrzychowska, zm. 20 grudnia 1983 roku w Warszawie) – podporucznik Woj-
ska Polskiego. Córka Stefana i Wandy z d. Wyczyńskiej. W Powstaniu War-
szawskim żołnierz Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej w Zgrupowaniu 
„Radosław”. Szlak bojowy: Wola, Stare Miasto, kanały, Śródmieście. Po kapitu-
lacji powstania opuściła Warszawę z ludnością cywilną.  

4. ____________ ( 10 ) Róża Elżbieta, ps. „Lula” (ur. 21 lutego 1910 w Baku, zm. 
26 kwietnia 1944 w Warszawie). W 1928 roku zdała maturę i rozpoczęła studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Związana z grupą artystyczną „Brac-
two Św. Łukasza”. W konspiracji od jesieni 1939 roku w Służbie Zwycięstwu 
Polski – Związek Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Współorganizatorka łączności  
i główna łączniczka Komórki Łączności Zagranicznej „Zagroda”, Oddziału V 
Komendy Głównej Armii Krajowej. W połowie 1940 roku na zlecenie swojej kie-
rowniczki Emilii Malessy ps. „Marcysia” zorganizowała trasę kurierską przez 
Szwecję na Zachód. Nawiązała i utrzymywała kontakt z inżynierem Aleksan-
drem Brzuzkiem (dyrektorem handlowym szwedzkiego koncernu elektroenerge-
tycznego i transportowego ASEA). Na skutek dekonspiracji Brzuzek został 
aresztowany i stracony w Berlinie. Aresztowano też jej ojca. Pod konspiracyj-
nym nazwiskiem Anna Garczyńska nadal pełniła funkcję łączniczki (w jej 
mieszkaniu działała radiostacja). Aresztowana 6 marca 1944 przy ul. Długiej 
(rozpracowana przez konfidenta Gestapo Antoniego Mazurkiewicza, ps. „Ja-
rach”). Od 7 marca 1944 więziona na Pawiaku i torturowana w siedzibie Gesta-
po w al. Szucha. Zdążyła zawiadomić, kto jest zdrajcą i nie rozszyfrowana 
przez Gestapo została rozstrzelana.  

7. __________ ( 8 )-Łazor Zofia, ps. „Zojda” (ur. 1 stycznia 1928 w Warszawie) – 
podporucznik Wojska Polskiego. Córka Juliana i Pauliny z d. Dąbrowskiej. 
Ukończyła Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Warszawie. Brała udział  
w następujących akcjach bojowych: akcja Frühwirth (zastępca komendanta 
więzienia na Pawiaku), akcja Braun (członek NSDAP i SA), akcja Stamm (szef 
Gestapo w okupowanej Warszawie) i akcja Hahn (komendant SD i policji bez-
pieczeństwa na dystrykt warszawski). W Powstaniu Warszawskim łączniczka 2. 
kompanii batalionu „Parasol”. Walczyła na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. 
Po kapitulacji powstania więzień obozów w Łambinowicach, Mühlberg i Mon-
sdorf. Po zakończeniu działań wojennych przebywała w 2. Korpusie Polskim we 
Włoszech, gdzie ukończyła przeszkolenie dla pielęgniarek. Ewakuowana  
z Włoch do Anglii. W roku 1945 wróciła do Polski. Mieszka w Warszawie.  
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11. _________ ( 7 )-Giżycka Maria Krystyna, ps. „Christine Granville” (ur. 1 maja 
1908 w Warszawie, zm. 15 czerwca 1952 w Londynie). Córka Jerzego i Stefanii 
z d. Goldfeder. Przyjęta do służby w agencji brytyjskiego wywiadu Special Ope-
rations Executive (SOE), przyjęła pseudonim Christine Granville i zmieniła datę 
urodzenia na rok 1915. Jako agentka została skierowana na Węgry z zadaniem 
podjęcia pracy konspiracyjnej, którą wykonywała z Andrzejem Kowerskim (ps. 
„Andrew Kennedy”). Z Budapesztu, gdzie pracowała jako dziennikarka, trzy-
krotnie odbyła podróż do okupowanej Polski konspiracyjnym szlakiem przez 
Słowację jako kurierka tatrzańska. Ponadto, oboje zajmowali się organizowa-
niem ucieczek internowanych w węgierskich obozach Polaków, gotowych do 
dalszej służby w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Zbierali informacje 
wywiadowcze, które (według źródeł brytyjskich) pomogły Churchillowi w ustale-
niu terminu niemieckiej inwazji na ZSRS. W czerwcu 1940 odwiedziła w War-
szawie matkę Stefanię Skarbek, ale nie udało się skłonić jej do ucieczki z oku-
powanej Polski (zaginęła po aresztowaniu w styczniu 1942). Powróciła do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie wspólnie z Kowerskim otrzymali status agentów SOE. W ro-
ku 1941 przeniesieni na Bliski Wschód, gdzie przez półtora roku pracowali dla 
Brytyjczyków w Kairze. W lipcu 1944 jako Pauline Armand pomagała francu-
skim partyzantom w południowej Francji, gdzie zorganizowała wykupienie z rąk 
Gestapo kilku aresztowanych szefów siatki sabotażowo-dywersyjnej „Jockey”. 
W końcu sierpnia 1944 dotarła do Londynu. Wielokrotnie składała bezskutecz-
ne prośby o przerzut do Polski. Zdemobilizowana w kwietniu 1945 w Kairze 
(ponieważ nie posiadała obywatelstwa brytyjskiego, otrzymała jedynie odprawę 
w wysokości 100 funtów). Pracowała jako pokojówka w hotelu, telefonistka, 
sprzedawczyni w londyńskim domu towarowym Harrods, stewardessa na stat-
kach pasażerskich „Rauhine” i „Winchester Castle”, na linii Anglia-Republika 
Południowej Afryki. Poznała zdemobilizowanego z Navy Intelligence Division 
(NID) pisarza Iana Fleminga, z którym miała trwający blisko rok romans (wzo-
rował się później na niej, tworząc postać Vesper Lynd do pierwszej powieści z 
cyklu James Bond, Casino Royale). Na statku „Rahuine” poznała stewarda 
Dennisa Muldowney, który 15 czerwca 1952 roku zamordował ją nożem w lon-
dyńskim hotelu „Shelbourne”. Pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim St. 
Mary w Kensal Green w Londynie.  

13. __________ ( 8 ) Ludwika, ps. „Liuiza” (ur. 4 lutego 1905, zm. 10 marca 1944 w 
Miluzie) – podporucznik Wojska Polskiego. Żona Józefa, emigranta, górnika 
zamieszkałego w Miluzie (Alzacja) we Francji. Działaczka polonijna na terenie 
Alzacji, opiekunka harcerstwa polskiego w Wittelsheim koło Miluzy. Matka 
dwojga dzieci. Od roku 1941 uczestniczka akcji przerzucania do Francji  
i Szwajcarii uciekinierów francuskich z obozów niemieckich. W kwietniu 1942 
zaprzysiężona przez Tadeusza Niedbalskiego ps. „Seweryn” i wprowadzona do 
pracy konspiracyjnej w komórce łączności z zagranicą „Zagroda”, Oddziału 
Łączności Konspiracyjnej Komendy Głównej AK. Kierowniczka przerzutowej 
placówki kurierskiej „Regina” w Miluzie, organizatorka przerzutu poczty Komen-
dy Głównej AK do bazy „Wera” w Szwajcarii. Jako kurierka przebyła trasę Milu-
za – Katowice – Miluza. Aresztowana 7 marca 1944 roku w Miluzie na skutek 
zdrady i dekonspiracji centrali „Zagrody”. Nikogo nie wydała. Zmarła 10 marca 
1944 roku w więzieniu w Miluzie, prawdopodobnie po zażyciu trucizny.  
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15. ________ ( 6 ) Zofia Jadwiga, ps. „Katarzyna” (ur. 4 maja 1916 we Lwowie, zm. 
3 lipca 2007 w Warszawie) – ppłk Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Córka 
Jana i Joanny z d. Babulskiej. Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu 
Lwowskiego. W Powstaniu Warszawskim łączniczka Wojskowego Korpusu 
Służby Bezpieczeństwa. Ranna 20 września 1944. Po kapitulacji powstania 
opuściła Warszawę z ludnością cywilną. Odznaczona medalem „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata”.  

19. _________ ( 7 )-Izdebska Emilia, ps. „Marcysia”, „Miłasza”, „Maniuta” (ur. 26 lu-
tego 1909 w Rostowie, zm. 5 czerwca 1949 w Warszawie) – kapitan Wojska 
Polskiego. Córka Władysława Izdebskiego i Marii z d. Krukowskiej. Po przyjeź-
dzie do Polski w 1924 roku ukończyła Szkołę Handlową Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Łucku. Pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warsza-
wie, po czym wyjechała do Gdyni. Brała udział w kampanii wrześniowej w ra-
mach Ochotniczej Służby Kobiet. Pełniła funkcję kierowcy i organizatora lotnych 
punktów dożywiania i punktów sanitarnych przy 19. Dywizji Piechoty. Od poło-
wy października 1939 w konspiracji. Członkini Służby Zwycięstwu Polski, 
Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Do końca niemieckiej okupacji była 
szefem działu Komórki Łączności Zagranicznej „Zagroda”, Oddziału V Komen-
dy Głównej Armii Krajowej. Prawdopodobnie w listopadzie 1943 roku wyszła za 
mąż za Jana Piwnika ps. „Ponury”. Uczestniczka Powstania Warszawskiego. 
Po upadku powstania uciekła z pociągu transportującego powstańców do Nie-
mieć i przedostała się do Krakowa. Pomagała w przerzucie do kraju kapitana 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Po rozwiązaniu Armii Krajowej należała do orga-
nizacji „NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, gdzie była członkiem ścisłego 
sztabu, oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, gdzie pełniła funkcję kierowni-
ka łączności zagranicznej. 16 października 1945 zdecydowała się wystąpić  
z organizacji. Aresztowana 31 października 1945 w czasie przekazywania swo-
ich obowiązków. W areszcie, uwierzywszy „oficerskiemu słowu honoru” szefa 
Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józefa 
Różańskiego, że żadna z ujawnionych osób nie będzie aresztowana i osądzo-
na, za wiedzą i na rozkaz swoich przełożonych, płk. Jana Rzepeckiego i Anto-
niego Sanojcy, podjęła decyzję o ujawnieniu członków i przywódców I Komendy 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po aresztowaniach, będąc nadal w więzie-
niu, na znak protestu przeciw niedotrzymaniu słowa przez Różańskiego rozpo-
częła strajk głodowy. 14 lutego 1947 skazana na 2 lata pozbawienia wolności. 
Kilka dni później (decyzją prezydenta Bolesława Bieruta) ułaskawiona wraz  
z innymi współoskarżonymi. Podjęła próby interwencji i pisała do Bieruta, mini-
stra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza, wreszcie do Różań-
skiego, domagając się dotrzymania umowy i uwolnienia ujawnionych przez nią 
żołnierzy podziemia. Bojkotowana przez część środowiska byłych żołnierzy Ar-
mii Krajowej 5 czerwca 1949 roku popełniła samobójstwo. Pochowana na 
Cmentarzu Bródnowskim. 19 września 2005 roku w Katedrze Polowej Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego odprawiono mszę świętą, a jej szczątki po 
włożeniu do urny, przeniesiono do nowego grobu na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie.  

21. _____________ ( 11 ) Janina, ps. „Hesia” (ur. 4 maja 1911 w Pomiechówku, 
zm. 20 czerwca 1992 w Warszawie) – podporucznik Wojska Polskiego. Córka 
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Hipolita i Pauliny Wasilewskiej. W Powstaniu Warszawskim łączniczka Kedywu 
Komendy Głównej Armii Krajowej, Zgrupowanie „Radosław”. Szlak bojowy: Wo-
la i Stare Miasto. Po kapitulacji powstania opuściła Warszawę z ludnością cy-
wilną.  

22. ____________ ( 10 ) Maria (ur. 25 sierpnia 1912 w Bochni.) Ukończyła szkołę 
powszechną i w latach 1929-1933 uczyła się w Prywatnym Żeńskim Semina-
rium Nauczycielskim im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Bochni, gdzie 
zdała maturę. Członkini Tajnej Organizacji Wojskowej Okręgu Krakowskiego w 
Bochni. W jej domu zorganizowano punkt przerzutowy z Polski przez Słowację 
do Budapesztu. Przerzucano młodzież do tworzącej się na zachodzie armii pol-
skiej. W drodze powrotnej kurierzy przywozili pieniądze, instrukcje, prasę pol-
ską z zagranicy oraz emisariuszy z zachodu. Wiosną 1941 Niemcy wpadli na 
trop Tajnej Organizacji Wojskowej w Bochni i aresztowali brata Marii, Edwarda 
(zmarł w roku 1942 w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz). 25 
kwietnia 1941 aresztowana wraz z ojcem Józefem (zmarł w Auschwitz w 1941 
roku) i osadzona w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Torturowana, nikogo 
nie zdradziła. Wywieziona do Auschwitz, a pod koniec wojny do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück (numer obozowy 6812). Po 
uwolnieniu osiedliła sie w Krakowie i podjęła pracę w Narodowym Banku Pol-
skim. W roku 1974 przeszła na emeryturę.  

24. ______________ ( 12 )-Chojecka Maria, ps. „Kama” (ur. 26 września 1926 w 
Warszawie). Łączniczka batalionu „Parasol” Armii Krajowej, matka Mirosława 
Chojeckiego (działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL-u). Uczestnicz-
ka Powstania Warszawskiego. Brała udział w 7 akcjach zbrojnych, w tym m.in.  
w akcji Kutschera (dowódca SS i Policji dystryktu warszawskiego Generalnej 
Guberni), akcji Koppe (wyższy dowódca SS i Policji w Kraju Warty i Generalnej 
Guberni) i akcji Weffels (strażnik w więzieniu na Pawiaku). Członkini Zarządu 
Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) kadencji 
1974-1979. Od 29 kwietnia 2007 honorowy obywatel miasta Piastowa. Od 31 
lipca 2010 honorowy obywatel miasta Warszawy.  

25. ____________ ( 10 ) Janina, ps. „Jasia” (ur. w Łodzi, zm. 5 stycznia 1943  
w Oświęcimiu) – podporucznik Wojska Polskiego. Właścicielka sklepu tekstyl-
nego przy ulicy 11 Listopada w Łodzi. W konspiracji żołnierz Okręgu AK Łódź. 
Od roku 1940 prowadziła dział gospodarki pieniężnej Komendy Okręgu AK 
Łódź. W jej sklepie mieścił się lokal sztabu Okręgu AK Łódź, z którego korzystał 
między innymi Komitet Pomocy Więźniom w Radogoszczy. W roku 1942, po 
dekonspiracji lokalu, osadzona w więzieniu śledczym dla kobiet przy ulicy 
Gdańskiej, gdzie zorganizowała więzienną łączność konspiracyjną. Torturowa-
na, nikogo nie wydała. Wywieziona do obozu w Oświęcimiu (nr obozowy 
22499), gdzie zginęła.  
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Pionowo 
 
2. ___________ ( 9 ) Maria, ps. „Marysia” (ur. w roku 1902). Właścicielka majątku 

Dębieniec koło Wolbromia. W konspiracji łączniczka Komendy Obwodu Armii 
Krajowej Olkusz. W jej domu mieścił się punkt kontaktowy Inspektoratu Rejonu 
Olkusz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (ZWZ-AK), archiwum akt Ob-
wodu AK Olkusz i magazyn broni. Aresztowana w czerwcu 1943 roku. Torturo-
wana, nikogo nie wydała. Rozstrzelana w lesie Chodówka (lub Chodorówka). 
Pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego.  

3. __________ ( 8 ) Irena, ps. „Elżbieta”, „Kreska” (ur. 28 lutego 1907 w Antoni-
nach na Wołyniu, zm. 22 października 1982 w Warszawie) – kapitan Wojska 
Polskiego. Ukończyła gimnazjum w Stanisławowie i studia historyczne na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Od roku 1934 działaczka „Rodziny 
Wojskowej" w Toruniu. Podczas kampanii wrześniowej łączniczka w sztabie 
obrony Warszawy. Od października 1939 działała w konspiracji jako sekretarka 
szefa sztabu Komendy Okręgu Warszawa-Miasto Służby Zwycięstwu Polski – 
Związek Walki Zbrojnej Jana Rzepeckiego. Od października 1940 do paździer-
nika 1944 kierowała sekretariatem i łącznością Biura Informacji i Propagandy 
Komendy Głównej ZWZ Armii Krajowej. Po kapitulacji Powstania Warszawskie-
go w niewoli niemieckiej w Lamsdorf. Po uwolnieniu przydzielona do Oddziału 
VI Sztabu Naczelnego Wodza i z jego polecenia wróciła do kraju. Aresztowana, 
uciekła z więzienia (po skoku z III piętra złamała obie nogi). Po rekonwalescen-
cji wyjechała do Wielkiej Brytanii. W roku 1974 wróciła na stałe do Polski.  

5. _________ ( 7 )-Haschek Maria, ps. „Urszula” (ur. 21 października 1918  
w Warszawie, zm. 15 lutego 2005 w Australii) – starszy sierżant Wojska Pol-
skiego. Córka Władysława i Marty z d. Białkowskiej. W Powstaniu Warszaw-
skim w 2. plutonie, 1. kompanii „Ambrozja” batalionu „Zaremba-Piorun” walczą-
cego na Mokotowie i w Śródmieściu. Po powstaniu w niewoli niemieckiej (nr je-
niecki 107071). Wyemigrowała do Australii.  

6. _____________ ( 11 ) Maria Anna, ps. „Irma” (ur. 5 grudnia 1903 w Słucku koło 
Baranowicz, zm. 1 grudnia 1985 w Warszawie). Córka Mitrofana Bogdana i Ma-
rii z d. Birycz. Kapitan Wojska Polskiego. W Powstaniu Warszawskim szefowa 
łączniczek Zgrupowania „Radosław”. Po kapitulacji powstania opuściła miasto  
z ludnością cywilną.  

8. _____________ ( 11 ) Elżbieta, ps. „Dewajtis” (ur. 16 kwietnia 1929 w Warsza-
wie). Córka Feliksa (oficer Wojska Polskiego, zginął w kampanii wrześniowej) i 
Julii  
z d. Gradowskiej. Od roku 1942 uczennica miejskiego Gimnazjum Żeńskiego 
im. Jana Kochanowskiego w Warszawie (podczas okupacji II Miejskiego Żeń-
skiego Gimnazjum Krawiecko-Bieliźniarskiego). W lutym 1943 wstąpiła do 58. 
Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerzy hufca Śródmieście, będącej częścią 
Szarych Szeregów. Ukończyła kurs przysposobienia wojskowego. W sierpniu 
1943 roku jako łączniczka weszła w skład nowo utworzonego oddziału „Agat” 
(później „Parasol”). W jej mieszkaniu przy ul. Mokotowskiej znajdowała się 
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skrytka konspiracyjna 2. plutonu „Agatu” (później, gdy przeniosła się na ul. Kali-
ską, w jej mieszkaniu znajdowało się również biuro 2. plutonu). Od roku szkol-
nego 1943-1944 uczęszczała na tajne komplety organizowane przez dowódz-
two oddziału w porozumieniu z dyrekcją przedwojennego Gimnazjum i Liceum 
im. Bolesława Prusa przy ul. Jasnej 10. Brała udział w akcjach: Weffels (1 paź-
dziernika 1943), Frühwirth (25 października 1943), Braun (13 grudnia 1943), 
Kutschera (1 lutego 1944), Stamm (6 maja 1944) i Koppe (11 lipca 1944). W 
Powstaniu Warszawskim oddelegowana do służby jako łączniczka płk. Jana 
Mazurkiewicza „Radosława”. W latach 1970-1989 kierownik Katedry Historii  
i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1973-1983 wykładowca 
w Akademii Muzycznej w Krakowie. Redaktor naczelny „Encyklopedii Muzycz-
nej PWM”.  

9. _______ ( 5 ) Antonina Felicja, ps. „Tosia” (ur. 17 stycznia 1915 w Warszawie, 
zm. 9 marca 1986 w Warszawie) – kapitan Wojska Polskiego. Lekarz medycy-
ny. Córka Tomasza i Bronisławy z d. Wojtczak. W konspiracji członkini Wydzia-
łu Sabotażu Polskich Socjalistów (od jesieni 1941 współpracującego ze Związ-
kiem Odwetu). 19 maja 1942 uczestniczka zamachu bombowego w Kasynie 
Gry mieszczącym się w budynku dawnego Kasyna Garnizonowego w al. Szu-
cha 29. W Powstaniu Warszawskim w Kobiecych Patrolach Minerskich Okręgu 
Warszawskiego Armii Krajowej. Po upadku powstania opuściła Warszawę z 
ludnością cywilną.  

10. _______ ( 5 )-Ostrowska Elżbieta, ps. „Ela” (ur. 10 czerwca 1923 w Warszawie, 
zm. 15 listopada 2007 tamże) – podporucznik Wojska Polskiego. Córka Wacła-
wa i Heleny z d. Bielszewskiej. Podczas okupacji niemieckiej instruktorka w 
Szarych Szeregach i referent łączności Wojskowej Służby Kobiet V Obwodu 
(Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. 1 sierpnia 1944 przed go-
dziną „W” zorganizowała Okręgową Składnicę Meldunkową „S” w kamienicy  
w Alejach Jerozolimskich 17. W nocy z 5 na 6 sierpnia jako pierwsza przeszła 
kanałami ze Śródmieścia na odcięty Mokotów i nawiązała kontakt z jego do-
wództwem. Po powrocie do Śródmieścia kierowała łącznością kanałową, orga-
nizując patrole utrzymujące łączność pomiędzy Śródmieściem Południe a Mo-
kotowem. Po kapitulacji powstania w niewoli niemieckiej w obozie Bergen-
Belsen, później więźniarka kobiecego Oflagu IX C Molsdorf (numer jeniecki 
1737). Po wyzwoleniu wyjechała do Francji i w Paryżu objęła funkcję oficera 
łącznikowego do spraw Armii Krajowej. Członek Komisji Weryfikacyjnej AK na 
terenie Francji, Belgii i Holandii. We Francji wyszła za mąż za Zygmunta 
Ostrowskiego, oficera sztabu płk. Augusta „Emila” Fieldorfa, uczestnika kampa-
nii wrześniowej w 51. Pułku Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego 
i żołnierza 1. Dywizji Grenadierów Polskich we Francji. Po powrocie do Polski 
zadebiutowała w 1954 roku jako pisarka. W 1955 roku przyjęta do Związku Au-
torów i Kompozytorów Scenicznych. Od roku 1965 w Związku Literatów Pol-
skich. Autorka wspomnień W Alejach spacerują „Tygrysy”. Sierpień-wrzesień 
1944 (1973). Działaczka Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej.  

12. _________ ( 7 )Hildegarda, ps. „Halina”, „Hilda”, „Maria”, „Halina Kwiatkowska” 
(ur. 2 czerwca 1910 w Gdyni, zm. 11 grudnia 1943 w Oświęcimiu) – podpo-
rucznik Wojska Polskiego. Córka Adolfa i Agaty z d. Dopki. Harcerka, w latach 
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1937-1939 działaczka Polonii gdańskiej. Urzędniczka Banku Polsko-
Brytyjskiego w Gdańsku. Członkini Przysposobienia Wojskowego Kobiet przy 
klubie „Gedania” jako instruktorka przeszkolona w dywersji pozafrontowej. Ku-
rierka łączności zagranicznej komórki „Zagroda”, Oddziału Łączności Konspira-
cji Komendy Głównej Armii Krajowej. 10 czerwca 1943 aresztowana w Nowym 
Dworze, gdy wiozła zestaw dokumentów dla powracającego ze Szwecji Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. Początkowo więziona w Pomiechówku, a następnie 
na Pawiaku. Wywieziona w nocy z 4 na 5 października 1943 roku do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Auschwitz (nr obozowy 64367).  

14. __________ ( 8 )-Konopacka Ewa, ps. „Ewa” (ur. 4 maja 1926 w Paryżu).  
W lutym 1943 została zaprzysiężona do Armii Krajowej i jako żołnierz Obwodu 
Żoliborz Okręgu Warszawa AK ukończyła kursy nauki o broni i przygotowania 
do walk ulicznych. W czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką 228. 
plutonu łączności Zgrupowania AK „Żywiciel” na Żoliborzu. Po walkach pierw-
szego dnia powstania jej zgrupowanie wycofało się do Kampinosu, ale następ-
nego dnia ostrzelane po drodze przez niemieckie czołgi powróciło na Żoliborz. 
Tam obsługiwała telefony polowe i łącznice, reperowała uszkodzone linie tele-
foniczne, a później jako kurierka ustnie przekazywała rozkazy. Pod koniec po-
wstania dołączyła do harcerskiego plutonu 227. W czasie skoncentrowanego 
natarcia wojsk niemieckich zgłosiła się do nawiązania kontaktu z odciętym 
klasztorem Sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu, w którym broniły się polskie 
oddziały. Za czyn ten, rozkazem dowódcy 8. Dywizji Piechoty, ppłk. Mieczysła-
wa Niedzielskiego „Żywiciela” z dnia 30 września 1944, została odznaczona 
Orderem Wojennym Virtuti Militari V Klasy i awansowana na stopień plutono-
wego. Po kapitulacji powstania w niewoli (stalag XI A Gross-Lubars i stalag VI 
C Oberlangen). 12 kwietnia 1945, po oswobodzeniu obozu przez 1. Polską Dy-
wizję Pancerną, wyjechała do Włoch. W lutym 1954 wyjechała do Kanady na 
stypendium studenckie w Montrealu (Quebec). W 1964 założyła w Ottawie 
Ogniwo Federacji Polek w Kanadzie i odtąd razem z mężem Tadeuszem Ko-
nopackim (ps. „Trzaska”, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem 
AK ze Zgrupowania „Harnaś”) poświęciła się pomocy dla misji polskich (w roku 
2003 otrzymała honorowe członkostwo Federacji Polek w Kanadzie). Równo-
cześnie ukończyła kursy malarstwa i rysunku ottawskiej Szkoły Sztuki. Po 
przejściu na emeryturę w 1983 roku poświęciła się malarstwu. Jej obrazy znaj-
dują się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w odbudowanym klaszto-
rze Sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu, w polskim kościele św. Jacka w Ot-
tawie i w prywatnych kolekcjach. W roku 2000 mianowana podporucznikiem,  
w roku 2005 porucznikiem, a 11 listopada 2010 roku kapitanem Wojska Pol-
skiego w stanie spoczynku. Członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w 
Kanadzie w Kole nr 8 w Ottawie.  

16. _____________ ( 11 ) Maria, ps. „Jadwiga”, „Łotewska” (ur. w roku 1902 w Lu-
blinie, zm. 18 lutego 1941 tamże) – podporucznik Wojska Polskiego. Nauczy-
cielka szkoły powszechnej w Lublinie. Harcmistrzyni, komendantka Chorągwi 
Lubelskiej Organizacji Harcerek, Związku Harcerstwa Polskiego. W konspiracji 
kierowniczka Łączności Konspiracyjnej Komendy Okręgu Lubelskiego ZWZ. 
Aresztowana 18 lutego 1941 (zdążyła zniszczyć posiadane dokumenty) i osa-
dzona w więzieniu Gestapo „Pod Zegarem” w Lublinie. Torturowana, nikogo nie 
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wydała. Tego samego dnia popełniła samobójstwo, zażywając truciznę.  

17. ____________ ( 10 )-Bieńkiewicz Karolina, ps. „Józefa”, „Wysoka” (ur. 18 listo-
pada 1891 w Filipach Czeremyskich na Podolu, zm. 13 września 1941 w War-
szawie). Córka Adriana i Karoliny z d. Podhorskiej. Ukończyła Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ze stopniem inżyniera rolnictwa. Od 
roku 1933 zastępca kierownika działu propagandy w warszawskim biurze To-
warzystwa Eksploatacji Soli Potasowych (z siedzibą we Lwowie). W latach 
1926-1931 kierownik naukowy w firmie Hodowla i Reprodukcja Zbóż i Nasion 
Buraków Cukrowych Aleksandra Sumowskiego w Zamliczach na Wołyniu. 
Współpracowała z działem rolnym Polskiego Radia. Tłumaczyła prace rolnicze 
z języków obcych. Od wiosny 1940 w konspiracji jako sekretarka do specjal-
nych zadań Delegata Rządu na Kraj Cyryla Ratajskiego, gdzie zastępowała 
szyfrantkę. Do jej zadań należało przechowywanie pieczęci z godłem państwa, 
prowadzenie archiwum i kasy delegatury. 12 września 1941 przypadkowo 
aresztowana w lokalu w Alejach Ujazdowskich. Gestapo znalazło i zarekwiro-
wało w jej mieszkaniu kasę delegatury w kwocie 18 tys. złotych. Torturowana w 
siedzibie Gestapo w al. Szucha. Nikogo nie wydała. Ze zmasakrowaną twarzą 
w stanie agonalnym przewieziona do więzienia na Pawiaku, gdzie zmarła 13 
września 1941 roku. Pośmiertnie przyznano jej stopień starszego sierżanta.  

18. _______ ( 5 )-Sujkowska Halina Aniela, ps. „Krystyna”, „Hilda”, „Tekla” (ur. 9 
września 1900 w Warszawie, zm. 28 sierpnia 1970 w Kanadzie) – porucznik 
Wojska Polskiego. Córka Stanisława i Anieli z d. Malinowskiej. W Powstaniu 
Warszawskim łączniczka Komendy Głównej Armii Krajowej Oddziału III Opera-
cyjno-Szkoleniowego (Wydział III B Szkoleniowy, Biuro Inspekcji, Dział Łączno-
ści Wewnętrznej). Po kapitulacji powstania wyszła z Warszawy z ludnością cy-
wilną. Kierowała komórką techniczną i legalizacyjną w Wydziale Łączności Za-
granicznej Komendy Głównej AK w Krakowie. Po wojnie pracownik Instytutu 
Badań Historii Sztuki. Aresztowana i więziona. Po uwolnieniu wyemigrowała w 
roku 1956 do Kanady.  

20. _________ ( 7 ) Władysława, ps. „Teresa” (ur. w roku 1899 w Kalejczycach, 
zm. 29 maja 1943 w Warszawie) – porucznik Wojska Polskiego. Mieszkała  
w Krakowie, a następnie do roku 1920 w Petersburgu, gdzie ukończyła szkołę 
średnią. Po przyjeździe do Polski zamieszkała w Warszawie. Członkini Związku 
Legionistek Polskich. Urzędniczka Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza-
jemnych. W konspiracji łączniczka w komórce sabotażu gospodarczego Związ-
ku Odwetu, a później Kedywu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii 
Krajowej. Aresztowana na skutek donosu 17 kwietnia 1943. Więziona na Pa-
wiaku. Podczas śledztwa nikogo nie wydała. Rozstrzelana 29 maja 1943 w ru-
inach getta warszawskiego. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu  
w Sufczynie.  

23. _______ ( 5 )-Borkowska Zofia, ps. „Marta”, „Marychna”, „Renata” (ur. 10 paź-
dziernika 1904 w Druskiennikach, zm. 3 maja 1943 w Wilnie) – porucznik Woj-
ska Polskiego. Córka Władysława i Zofii z d. Kalenkiewicz. Harcerka Chorągwi 
Wileńskiej Organizacji Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego. Magister filozo-
fii wydziału polonistyki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Nauczycielka 
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szkół średnich, m.in. Gimnazjum sióstr Nazaretanek w Wilnie i Miejskiej Zawo-
dowej Szkoły Dokształcającej. Wykładowca na Miejskim Uniwersytecie Po-
wszechnym w Białymstoku i Uniwersytecie Robotniczym w Łapach. Od paź-
dziernika 1939 w konspiracji. Organizowała opiekę nad rannymi żołnierzami, 
ukrywała we wsiach i leśniczówkach oficerów Wojska Polskiego. W roku 1940 
mianowana szefem Wydziału Łączności Konspiracyjnej w Komendzie Okręgu 
Związku Walki Zbrojnej Białystok. Aresztowana w Grodnie. Więziona w Białym-
stoku i Mińsku, skąd zbiegła do Wilna. Czynna w Komendzie Okręgu Wilno w 
zespole redakcyjnym pisma „Niepodległość”, w którego sprawach kontaktowała 
się z płk. (później gen.) Aleksandrem Krzyżanowskim ps. „Wilk”, komendantem 
okręgu. 3 maja 1943 przypadkowo aresztowana wraz z matką w mieszkaniu 
kuzynów w Wilnie. Tego samego dnia obie zostały rozstrzelane w lesie w Pona-
rach pod Wilnem.  
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50. ŻOŁNIERZE AK – „ŁAGIERNICY” 
W latach 1944-1945 kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK uwięziono i wywieziono do 
łagrów lub internowano w obozach przymusowej pracy, m.in. w Diagilewie  
i Ostaszkowie – nazwano ich później „Łagiernikami”. Część aresztowanych żołnie-
rzy siłą wcielono do WP. 
Poziomo 

1. ___________ ( 9 ) Obóz, w którym in-
ternowano szeregowców i podoficerów 
Armii Krajowej. Polaków przywieziono 
trzema transportami z więzienia w Bia-
łymstoku w listopadzie i grudniu 1944. 
Ogółem znalazły się w nim 2903 oso-
by, w tym prawie 400 kobiet i kilkana-
ścioro dzieci. Oprócz braku żywności  
 chorób je
problemów była ogromna plaga wszy i pluskiew. Największą grupę – 1516 osób 
odesłano z obozu 14 kwietnia 1945 do obozu nr 178 w Diagilewie w obwodzie 
riazańskim. Byli to ujawnieni oficerowie AK oraz osoby szczególnie podejrzane 
o przynależność do podziemnych organizacji. Jedną grupę w maju 1947 wy-
wieziono do kolejnego obozu, nr 64 w Morszańsku (obwód tambowski). Więk-
szość jeńców powróciła do Polski w październiku 1947.  

dnym z najpoważniejszych 

3. _______ ( 5 ) System i nadzór na obozami pracy przymusowej w ZSRR, w któ-

4. __________ ( 8 ) Miejsce obozu filtracyjnego NKWD w Lublinie. Po zdobyciu 

 

6. Józef ________ ( 6 ) (właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, ur. 18 grud-

rym więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za 
społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Słowo jest akronimem ro-
syjskiej nazwy instytucji zarządzającej tym systemem. W rzeczywistości,  
w różnych okresach, instytucja ta nosiła różne nazwy. Jako synonim stosowane 
jest określenie łagry od rosyjskiego słowa obóz (łagier). Niekiedy spotyka się 
nieprawidłowe użycie tego terminu w znaczeniu „łagier” (pojedynczy obóz).  

terenu Rosjanie natychmiast utworzyli obóz filtracyjny NKWD dla żołnierzy AK  
i NSZ, wykorzystując w tym celu infrastrukturę niemiecką. W obozie NKWD zo-
stali osadzeni oficerowie z Komendy Armii Krajowej Lublin i innych obwodów, 
3. Dywizji Piechoty AK, 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, 30. Dywizji Piechoty 
spieszącej na pomoc walczącej Warszawie. W sumie zgromadzono 2,7, tys. 
rozbrojonych przez wojska sowieckie żołnierzy AK okręgu lubelskiego. 23 
sierpnia 1944 w nocy 250 oficerów i podoficerów więzionych na Majdanku 
przewieziono na stację towarową Lublin Tatary, umieszczono w zadrutowanych 
wagonach i wywieziono na Wschód, m.in. do obozów w Riazaniu, Diagilewie, 
Griazowcu, Czerepowcu i Skop.  

nia 1878 w Gori, zm. 5 marca 1953 w Kuncewie) – sowiecki polityk pochodze-
nia gruzińskiego, pełniący funkcje sekretarza generalnego KPZR i jej poprzed-
niczek oraz premiera ZSRR, a faktycznie dożywotni dyktator Związku Radziec-
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kiego, posiadający nieograniczoną władzę. Jako metodę rządzenia stosował 
masowy, państwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął, według 
różnych ocen, od kilku do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych. Podpisu-
jąc sojusz z III Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Pol-
skę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Autor dyrektywy nr 
220169 wydanej 31 lipca 1944 dotyczącej likwidacji i rozbrajania struktur AK 
„mających w swoim składzie niemieckich szpiegów”. Na jej podstawie oficerów 
należało internować, a podoficerów i szeregowych żołnierzy kierować do zapa-
sowych batalionów 1 Armii Wojska Polskiego.  

9. Bataliony _________ ( 7 ) – jeden z trzech podstawowych typów obozów 

10. _________ ( 7 ) Miejsce obozu dla internowanych żołnierzy Armii Krajowej 

 

13. ___________ ( 9 ) Miejsce obozu przejściowego NKWD pod Warszawą o po-

15. ________ ( 6 ) Obóz, w którym internowano kadrę dowódczą Armii Krajowej i 

NKWD po wojnie. Oprócz nich występowały Obozy kontrolno-filtracyjne.  

funkcjonującego w latach 1944-1945. NKWD rozbroiło tam 27. Dywizję Piecho-
ty Armii Krajowej, która wcześniej, po ciężkich walkach, wyzwoliła okolice Lu-
bartowa od Niemców. W pismach urzędowych z czasów jego funkcjonowania, 
najczęściej określany bywał nazwą „I Oficerskiego Obozu Internowanych Głów-
nego Zarządu Informacji Wojska Polskiego”. Obóz był podporządkowany Głów-
nemu Zarządowi Informacji WP. Przeznaczony był dla ok. 800 więźniów, inter-
nowanych było natomiast 513, w tym ok. 300 oficerów, głównie Armii Krajowej 
z Lubelszczyzny, Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, okolic Lwowa i Polesia.  
W większości byli oni żołnierzami 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Wśród 
więźniów znaleźli się także powstańcy warszawscy oraz żołnierze Batalionów 
Chłopskich. Komendantem obozu był mjr NKWD noszący polski mundur, Alek-
sander Kałasznikow. 27 marca 1945 roku 48 więźniom udało się uciec, przy 
ostrzale z broni maszynowej uciekinierzy sforsowali bramę główną i pobiegli ty-
ralierą przez mokre pole orne w kierunku nieodległych Lasów Kozłowieckich. 
Większość z nich – w tym Jerzy Ślaski, autor książki o ucieczce – dotarła do 
oddziału mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” i walczyła w jego szeregach. Po 
ucieczce aresztowano 14 osób pomagających w przygotowaniach do ucieczki, 
w tym ppłk. Edwarda Pisulę, zamęczonego później w więzieniu. W czerwcu 
osądzeni zostali przez Mieczysława Widaja. Zapadło wiele wyroków śmierci 
zamienionych później na dożywotnie więzienie. Wiadomo, że przeżyło jedynie 
dwóch ze skazanych – Wojciech Gutry i Eugeniusz Gierej, którzy zostali uwol-
nieni przez oddziały „Orlika” podczas transportu na Sybir. Pozostałych wywie-
ziono do łagrów w głąb ZSRR i na Syberię. Obóz zlikwidowano ostatecznie 21 
kwietnia 1945 roku.  

nurej sławie. Wywożono stąd żołnierzy AK na północ ZSRR całymi pociągami, 
w bydlęcych wagonach, pod silną strażą, często skutych kajdankami.  

pracowników Delegatury Rządu – inna nazwa obozu Diagilew. Pierwszy trans-
port z Polakami trafił tam w sierpniu 1944 z Lublina. Liczył 211 żołnierzy, pod-
oficerów i żołnierzy AK. Kolejny, liczący 102 żołnierzy AK, przybył we wrześniu 
z Wilna. Do obozu przychodziły transporty m.in. z Wydziału Kontrwywiadu 
Smiersz Charkowskiego i Lwowskiego Okręgu Wojskowego, z obozów przesy-
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łowo-rozdzielczych w Brześciu i Przemyślu, z obozów nr 41 w Ostaszkowie i nr 
388 w Stalinogorsku. Większość więźniów stanowili żołnierze i oficerowie AK ze 
Lwowa, Wilna, Lublina, Białegostoku i spod Warszawy oraz cywile podejrzewa-
ni o współpracę z okupantem niemieckim. Ogółem w latach 1944-1947 w obo-
zie przebywało 2672 Polaków i obywateli polskich. Trafiła do niego kadra do-
wódcza AK, m.in. gen. brygady Ludwik Bittner „Halka” – dowódca 9. Podlaskiej 
Dywizji Piechoty AK, płk Adam Świtalski „Dąbrowa” – dowódca 3. Dywizji Pie-
choty AK, płk Aleksander Krzyżanowski „Wilk” – dowódca Okręgu Wilno, gen. 
(płk) Władysław Filipkowski „Janka” – komendant Obszaru Lwów, gen. (płk) 
Kazimierz Tumidajski „Marcin” – dowódca Okręgu Lublin, płk dypl. Stefan 
Czerwieński – dowódca 5. Dywizji Piechoty AK, płk Hieronim Suszczyński – 
dowódca 8. Dywizji Piechoty AK oraz płk Tadeusz Sztumberk-Rychter „Żegota” 
– dowódca 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, a także kilkudziesięciu oficerów 
sztabowych, pułkowników, podpułkowników i majorów, kilkuset oficerów służby 
liniowej kapitanów, poruczników, podporuczników, podchorążych oraz podofi-
cerów i szeregowców. Pewną grupę stanowili także przedstawiciele i pracowni-
cy Delegatury Rządu na Kraj – cywilnej struktury Polskiego Państwa Podziem-
nego, w osobach m.in. Kazimierza Przybyszewskiego „Grzymały” – delegata z 
Białostocczyzny czy Władysława Cholewy – Wojewody Lubelskiego. Żołnierze 
polscy przeprowadzili w obozie dwie głodówki pierwszą w marcu 1945, a drugą 
w czerwcu 1947. Efektem drugiej głodówki była likwidacja obozu i ostatecznie 
wyjazd niektórych uwięzionych do Polski oraz rozparcelowanie reszty do innych 
obozów, oficerów wyższej rangi wysłano do Griazowca, a niższej rangi do Cze-
repowca.  
_________17. __ ( 9 ) Zespół obozów,  

18. no żołnierzy aresztowanych  

 

w którym internowano szeregowców  
i podoficerów Armii Krajowej. Było to 
jedno z najliczniejszych skupisk żoł-
nierzy AK w obwodzie nowogrodzkim. 
Aresztowani Polacy pochodzili z tere-
nów województw lubelskiego, kielec-
kiego, rzeszowskiego i warszawskie-
go. Obóz był jednym z najcięższych, o 
skrajnie trudnych. W latach 1944-1949 
przebywało w nim 5795 Polaków, któ-
rzy pracowali przy wydobyciu węgla 
kamiennego, wykorzystywano ich równ
dróg i trakcji elektrycznych na potrzeby kopalni.  
________ ( 6 ) Obóz, do którego przewiezio

ież do prac przy budowie linii kolejowej, 

w Puszczy Rudnickiej i osadzonych w Miednikach. W kałuskich koszarach pol-
skich jeńców wcielono do 361. Zapasowego Pułku Piechoty jako „element nie-
pewny”. Podróż trwała tydzień w warunkach gorszych niż jeńców wojennych, 
a po przywiezieniu Polaków powitano z orkiestrą i umundurowano w nowiutkie 
sorty Armii Czerwonej. Nawet sowiecka kadra była zdumiona tym wyjątkowym 
traktowaniem. Po odmowie złożenia sowieckiej przysięgi wojskowej w 361. Za-
pasowym Pułku Piechoty żołnierzy przebrano w stare łachy i wywieziono do 
prac leśnych 200 km od Moskwy. Zachowano jednak wszelkie atrybuty jednost-
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ki wojskowej (poczta polowa, normy wyżywienia, struktura organizacyjna bata-
liony, kompanie, plutony z sowiecką kadrą wojskową). Żołnierzy traktowano su-
rowo jak więźniów mimo zachowania wojskowych struktur organizacyjnych. 
Wyżywienie było głodowe, brakowało opieki lekarskiej, szerzyła się plaga plu-
skiew, karaluchów i wszelkich innych insektów.  
Obóz NKWD ___________ ( 9 ) – Tu-19. 

ładał się z pięciu ziemianek mających 

m okresie istnienia obozu przebywało w nim około 1,7-2 tys. osób. Więź-

20. 

ione w 1942 w ramach akcji rekrutacyj-

rza (inaczej „Mały Katyń”) – obóz kon-
centracyjny zorganizowany przez 
NKWD w sierpniu 1944 w pobliżu So-
kołowa Małopolskiego. Więźniami byli 
głównie akowcy należący do Podokrę-
gu Rzeszowskiego AK pojmani pod-
czas akcji „Burza”, w szczególności 
uczestnicy powstania lwowskiego oraz 
śpieszący na odsiecz Powstaniu War-
szawskiemu. Prócz nich więziono tu 
również dezerterów z Armii Czerwonej 
i z Ludowego Wojska Polskiego. Obóz sk
formę prostokątnych dołów o wymiarach 6 na 4 m i głębokości ponad 2 m, oraz 
budynku Domu Spółdzielczego. Każda z ziemianek mieściła około 20 ludzi,  
w budynku stłoczono w czterech pomieszczeniach około 150-200 więźniów.  
W cały
niów ze skrępowanymi z tyłu rękami wywożono ciężarówkami do lasków Turzy 
(ok. 3 km od obozu), gdzie mordowano ich obnażonych strzałem w tył głowy al-
bo, dla oszczędności nabojów, przez poderżnięcie gardła, często obwiązanego 
strzępami ubrania, aby zmniejszyć krwawienie. Zamordowanych ułożonych 
warstwami we wcześniej wykopanych dołach zakopywano, zacierając ślady. AK 
nagłośniło działanie obozu ulotkami rozrzuconymi po okolicy, co pewnie spo-
wodowało przyjazd marszałka Iwana Koniewa. Po jego rozmowie z komendan-
tem obóz zlikwidowano, zacierając wszelkie ślady materialne.  
________ ( 6 ) Nieformalne określenie 
największej grupy obozów pracy przy-
musowej na północnym wschodzie 
ZSRR (Jakucka ASSR, obwód maga-
dański). Nazwa pochodzi od położenia 
w dorzeczu rzeki o tej samej nazwie. 
Teren podległy gułagom miał po-
wierzchnię 2,6 mln km2. Jeden z obo-
zów mieścił w miejscowości Magadan, 
położonej nad Morzem Ochockim. Na 
przełomie 1940 i 1941 roku transporty 
przywiozły tam około 12 tys. Polaków, w w
dzin. Zaledwie 583 osoby zostały uwoln
nej 2. Korpusu gen. Andersa. Transport do obozu odbywał się frachtowcami (a 
nie statkami pasażerskimi) po wyczerpującym transporcie drogą lądową do 
Władowostoku, Nachodki lub Wanina. Rejs trwał od sześciu do jedenastu dni, 
więźniowie mieli do dyspozycji miejsce na pryczy o powierzchni 1,5 metra kwa-

iększości jeńców wojennych i ich ro-
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dratowego. W obozach więzieni byli także żołnierze AK, np. ostatni Prezydent 
RP na Uchodżstwie Ryszard Kaczorowski, czy cichociemny Wacław Kopisto. 
Jednemu z nich, kpt. Władysławowi Chrystukowi z Lidy nie pozwolono wyje-
chać po odsiedzeniu wyroku w 1949, ani nawet wrócić do Polski w 1956. Ożenił 
się w Magadanie z Rosjanką, pracował jako cieśla, mieszka tam (przynajmniej 
do niedawna) przy ulicy Berzina 22. Po śmierci Stalina wielu zwolnionych więź-
niów osiedliło się w Madaganie. Obozy istniały jeszcze około 1960 roku. W 
obozie nad rzeką Tarasową po więźniach pozostały sterty butów. Jak w Au-
schwitz.  
nowo Pio

2. ______
388 NK

________ ( 12 ) Miejsce obozu kontrolno-filtracyjnego jenieckiego nr 
WD, gdzie w latach 1945-1950 działała specjalna eksperymentalna, su-

5. dząca do całkowite-
go wycieńczenia organizmu – dystrofii.  

7. a Podlaskiego, w której znaj-
dował się obóz NKWD dla żołnierzy AK, WiN i BCh, dezerterów oraz ludzi 

8. ,5 – 10 
mm długości. Samice – same będąc pasożytami – przenoszą pasożyty krwi i 

pertajna jednostka NKWD pod dowództwem płk. Władimira Rusakowa. Jed-
nostka ta zajmowała się eksperymentowaniem z technikami zwanymi ogólnie 
„praniem mózgu”. Eksperymenty były prowadzone m.in. na obywatelach Pol-
skich. Stosowano w tym eksperymencie głównie różne formy tortur zwanych 
„Kroplą wody”(głowa więźnia byłą przymocowana ściśle do drewnianego pala, 
tak, że torturowany nie mógł nią w ogóle poruszać. Na głowę ściekały mu jak 
po sznurku, uderzając zawsze w to samo miejsce, krople wody. Po pewnym 
czasie więzień miał wrażenie jakby dostawał maczugą po głowie. Inna forma , 
tzw. „psychologiczna”, tej samej tortury, polegała na umieszczaniu więźnia, po 
klasycznym seansie tortury kropli wody, w izolatce i puszczaniu mu z głośnika 
płyty z nagraniem uderzania kropli wody o metalowy blat. Niektórzy więźniowie 
dostawali po takim eksperymencie pomieszania zmysłów.  

____________ ( 10 ) Najczęstsza choroba zakaźna, prowa

_____________ ( 11 ) Miejscowość koło Radzyni

uznanych przez nową władzę za wrogów. Od września 1944 do listopada 1945 
w obozie przebywało 2,5-3 tys. więźniów. Na znajdującym się w pobliżu uro-
czysku „Baran” od jesieni 1944 do przełomu stycznia i lutego 1945 roku doko-
nywano masowych egzekucji. Do dziś nie jest znana liczba ofiar. Szacuje się, 
że zamordowano od kilkuset do 1,3, a nawet 1,8 tys. osób, w tym m.in. 30 mło-
dych mężczyzn aresztowanych w kościele w Trzebieszowie oraz żołnierzy z 
oddziałów zza Bugu, m.in. z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Wyroki sądu woj-
skowego wykonywał m.in. naczelnik więzienia sierż. Bazyli Rogoziński.  

________ ( 6 ) Popularna nazwa małych owadów osiągających zwykle 1

skóry pomiędzy zwierzętami ciepłokrwistymi. W okresach masowego wylęgu 
stają się utrapieniem mieszkańców pobliskich terenów. Z uwagi na masowe 
występowanie były bardzo dokuczliwe dla uwięzionych w łagrach – gryzienie i 
utrudnianie patrzenia.  
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11. _________ ( 7 ) Rejon na północnym 
Uralu, 160 km na północ od Kola 
Polarnego. W 1930 roku 
poszukiwacza ekspedycja OGPU 
odkryła w tzw. Basenie Peczory płytko 
zalegające złoża węgla. Utworzone 
tam wkrótce łagry były rezerwuarem 
niewolniczych robotników dla 
okolicznych kopalni węgla. Kopalnie te 
funkcjonują do dziś. To więźniowie we 
wczesnych latach 30. wybudowali ten 
kompleks kopalniany, w którym 
jeszcze w roku 1956 pracowało 50 tys. więźniów. Obozów było tam wiele, każ-
dy po około 2 tys. więźniów. Jak i w innych łagrach, strzelano do więźniów za 
wystąpienie z kolumny podczas marszu lub zbliżenie się do drutów. Do obozów 
Rosjanie wywieźli w latach 1940-1941 wielu Polaków z polskich Kresów 
wschodnich, zajętych we wrześniu 1939. Po wybuchu wojny niemiecko-
sowieckiej, niektórych polskich więźniów zwolniono (w latach 1941-1942) po 
tzw. „amnestii” dla Polaków; wielu z nich dołączyło do tworzonej wtedy w 
Związku Sowieckim, w Uzbekistanie, polskiej armii pod dowództwem gen. Wła-
dysława Andersa. W latach 1944-1947 Rosjanie przywieźli tutaj tysiące Pola-
ków, byłych żołnierzy Armii Krajowej i powojennego antykomunistycznego pod-
ziemia. W 1951 roku w obozach siedziało w sumie ponad 193 tys. więźniów. 
Kilku więźniów Polaków próbowało ucieczki. Sowieccy strażnicy zastrzelili ich. 
W lipcu 1953 siedem z siedemnastu kopalni rozpoczęło strajk, zakończony 
ostrzelaniem strajkujących przez sowieckich żołnierzy z karabinów maszyno-
wych. Zabito wówczas około 70 więźniów. Rosjanie nie pozwalali więźniom-
Polakom wrócić do Polski po odsiedzeniu wyroków. Dopiero w latach 1956-
1957 wielu z nich wróciło do Polski w ramach repatriacji.  

12. ___________ ( 9 ) Miasto, w którym mieścił się obóz przejściowy NKWD. So-
wieci mordowali i więzili tam żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajo-
wej. Do obozu zostali zagnani nie tylko Polacy z Mazowsza, lecz także z okolic 
Włocławka i Torunia, w liczbie kilkudziesięciu tysięcy. Enkawudziści pędzili no-
cą ulicami 17. Stycznia i Sienkiewicza kolumny więźniów – na kolejową boczni-
cę. Jeden transport składał się z 800 do tysiąca ludzi.  

14. Obozy przetrzymywania __________ ( 8 ) grupy. Obozy, w których internowano 
żołnierzy polskich zbrojnych organizacji niepodległościowych w ramach maso-
wych akcji represyjnych po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny II 
Rzeczypospolitej. Wkroczenie Armii Czerwonej rozpoczęło masowe akcje re-
presyjne przeciwko polskim zbrojnym organizacjom niepodległościowym. Poj-
manych gromadzono w obozach filtracyjnych i przejściowych, m.in. w Białym-
stoku, Lublinie, Skrobowie k. Lubartowa, Przemyślu, Sokołowie Podlaskim, 
Miednikach Królewskich k. Wilna. Część z nich siłą lub dobrowolnie wcielano do 
Armii Berlinga i do Armii Czerwonej, a większość wywożono do obozów w głębi 
Rosji.  
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16. __________ ( 8 ) Miejsce obozu przejściowego NKWD. W obozie aresztowa-
nych żołnierzy AK przebierano w mundury niemieckie i wywożono do Rosji jako 
jeńców wojennych.  

17. _________ ( 7 ) Zupa podawana uwięzionym. Różne były dzienne normy ży-
wieniowe w obozie. Porcja otrzymanego chleba określana jest w relacjach na 
500 do 700 gram. Dodawano do niego dużo otrąb lub ziemniaków. Chleba nie 
dzielono na poszczególnych więźniów, lecz wydawano w bochenkach i jego 
sprawiedliwy podział zależał wyłącznie od nich samych. Podawano raz lub  
2 razy dziennie po 3/4 litra zupy pobieranej głównie w puszkach po konser-
wach. Składała się ona z liści kapuścianych, zielonych pomidorów, kiszonych 
ogórków, a czasami ryb. Zupę tę nazywano również „szczy” – od rosyjskiego 
słowa kapuśniak. W PFŁ nr 0331 w Gruzji żywność urozmaicano, podając 
więźniom zupę z suszonych jabłek, kwaśnych liści i małych suszonych rybek – 
kilek. Zupa ta miała smak kwaśno-słodko-słony i nadawała się do jedzenia. Zu-
pa mogła również zawierać liście kapusty i suszone ziemniaki. Więźniowie 
otrzymywali też słoną rybę – wobłę (płotka kaspijska) i kompot z suszu owoco-
wego ugotowanego z tą rybą.  
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51. ŻOŁNIERZE AK ODZNACZENI ORDEREM VIRTUTI MILITARI 
Order Virtuti Militari jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym (orderem) 
nadawanym za wybitne zasługi bojowe. Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Milibar 
i w lipcu 2011 zweryfikowała wykaz powstańców warszawskich odznaczonych 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy. Z pierwotnej listy 170 
rozważanych nazwisk, pozytywnie zostały zweryfikowane 104 osoby. Hasłami w ni-
niejszej krzyżówce są nazwiska tych odznaczonych (także pośmiertnie), o których 
udało się znaleźć informacje biograficzne. W każdym objaśnieniu podano linki do 
informacji szczegółowych – są one aktywne w leksykonie elektronicznym.  
Poziomo 

3. Por. Michał __________ ( 8 ) , ps. „Biebrza”, ur. 29 września 1896 w Sztabinie. 
Dowódca zgrupowania w Obwodzie Praga Okręgu Warszawa AK. Zginął pod-
czas Powstania Warszawskiego (lub we wrześniu 1944) – Informacje szczegó-
łowe   

5. Kpt. Tadeusz _____________ ( 11 ) , ps. „Zdan”, ur. 30 stycznia 1906 w Dą-
browie Górniczej. Dowódca 1. kompanii w batalionie „Łukasiński”, którą w cza-
sie okupacji przygotowywał do przyszłych działań, dowodził nią od 1 sierpnia 
1944  
w walkach na odcinkach: Synagoga na ul. Tłomackie, ulice Leszno, Wronia, 
Krochmalna, Grzybowska przy Towarowej, Nalewki i najdłużej na reducie Bank 
Polski i „Ryglu” między ulicami Senatorską i Bielańską. 12 sierpnia kpt. „Zdan” 
został ranny odłamkiem w klatkę piersiową, ale nie opuścił swoich żołnierzy  
i w dalszym ciągu dowodził swoją kompanią. 18 sierpnia został mianowany do-
wódcą batalionu „Chrobry I”, który walczył w rejonie Pasażu Simonsa. 22 sierp-
nia 1944 został ciężko ranny – Informacje szczegółowe   

9. Ppor. Jan __________ ( 8 ) , ps. „Anoda”, s. Kazimierza, ur. 7 marca 1923 w 
Warszawie. Zastępca dowódcy plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” batalionu 
„Zośka”. Odznaczył się szczególnie 8 sierpnia w walkach o cmentarze, podczas 
przeciwnatarcia plutonu „Felek”, poprowadzonego z cmentarza ewangelickiego 
w kierunku ul. Młynarskiej i Sołtyka. Pluton w walce wręcz wyparł Niemców z 
cmentarza, zajmując część ul. Sołtyka i Młynarskiej oraz zdobywając przy tym 
znaczne ilości broni i zadając duże straty nieprzyjacielowi – Informacje szcze-
gółowe   

11. Ppor. Eugeniusz _________ ( 7 ) , ps. „Kołczan”, ur. 10 listopada 1920  
w Warszawie. Dowódca plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. 
Brał udział w wykonaniu wyroku na Oberscharführerze SS Herbercie Schultzu, 
jednym z funkcjonariuszy warszawskiego Gestapo, który torturował Jana Bytna-
ra podczas przesłuchań. Zginął 8 sierpnia trafiony kulą w głowę podczas obro-
ny cmentarza ewangelickiego na Woli – Informacje szczegółowe   

12. Plut. pchor. Stanisław _________ ( 7 ) , ps. „Howerla”, ur. 20 maja 1918. Do-
wódca plutonu w 3. kompanii batalionu „Zośka”. Pośmiertnie odznaczony Orde-
rem Virtuti Militari z rozkazu Dowódcy AK nr 400 z 31 sierpnia 1944. Uzasad-
nienie nadania mu krzyża VM brzmiało: „za odznaczenie się w walkach Grupy 
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«Północ» na Starym Mieście” – Informacje szczegółowe   

14. Ppor. Tadeusz _____________ ( 11 ) , ps. „Okrój”, s. Jana, ur. 12 lipca 1916  
w Końskich. Zastępca dowódcy plutonu w batalionie „Miotła”. Poległ 13 wrze-
śnia 1944 w obronie szpitala św. Łazarza przy ul. Książęcej na Czerniakowie – 
Informacje szczegółowe   

15. Sierż. pchor. Konrad _________ ( 7 ) , ps. „Kuba”, ur. 11 maja 1923 w Skier-
niewicach. Dowódca plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. 11 
sierpnia prowadził swój pluton wycofujący się po długotrwałej obronie budynku 
szkoły powszechnej przy ul. Spokojnej 13 w kierunku gmachu szkół powszech-
nych na rogu ul. św. Kingi i ul. Okopowej 55a na Woli. Przy sprawdzaniu przej-
ścia przez ulicę Kolską, na wysokości tzw. fabryki Cygana, otrzymał postrzał  
w głowę i zginął na miejscu. Miał 21 lat – Informacje szczegółowe   

17. Kpr. pchor. Ryszard ___________ ( 9 ) , ps. „Kurzawa”, ur. 11 listopada 1921  
w Warszawie. Dowódca drużyny w 1. kompanii „Zemsta” batalionu „Pięść”. Do 
końca 1942 roku był (prawdopodobnie) żołnierzem pułku Komendy Głównej 
AK. Jesienią uczestniczył w likwidacji konfidentki Gestapo Emmy Kwaśniew-
skiej (wcześniej zlikwidowany został jej syn Ryszard, również konfident Gesta-
po). 8 października 1943 „Kurzawa” wchodził w skład ubezpieczenia głośnej 
akcji na Bar „Za Kotarą” przy ul. Mazowieckiej 2. W kwietniu i maju 1944 
uczestniczył w przygotowaniach do akcji „Pudełko”, której celem miała być li-
kwidacja Eugeniusza Świerczewskiego („Gens”) oraz małżonków Ludwika 
(„Hanka”) i Blanki („Sroka”) Kalksteinów – zdrajców, którzy przyczynili się do 
ujęcia przez Gestapo Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. „Grota” Ro-
weckiego i wielu innych żołnierzy AK – Informacje szczegółowe   

19. Ppor. Zygmunt _________ ( 7 ) ps. „Nowina”, ur. 11 lipca 1923. Dowódca dru-
żyny plutonu „Sad”, 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Poległ 11 lub 12 
sierpnia w rejonie ul. Stawki. Miał 21 lat – Informacje szczegółowe   

20. St. ogn. Jan ___________ ( 9 ) , ps. „Hart”, ur. w 1910 roku. Dowódca plutonu 
w kompanii wolskiej Zgrupowania „Leśnik”. Odznaczony pośmiertnie rozkazem 
dowódcy AK nr 424 z 18 września 1944 Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Mili-
tari „za dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla podwładnych” – Informacje 
szczegółowe   

22. Ppor. Jan Romocki, ps. „ _____________ ( 11 )”, s. Pawła, ur. 17 kwietnia 1925  
w Warszawie. Dowódca drużyny w plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy” batalionu 
„Zośka”. Rozkazem Dowódcy AK z 21 sierpnia 1944 został mu nadany Order 
Virtuti Militari V klasy „za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w walkach i za 
bohaterskie, pełne poświęcenia prowadzenie natarcia na nieprzyjaciela w rejo-
nie Powązek” – Informacje szczegółowe   

25. Kpt. Wacław __________ ( 8 ) , ps. „Lech”, s. Tadeusza, ur. 28 grudnia 1909 w 
Kijowie. 1 sierpnia 1944, po wybuchu Powstania Warszawskiego, wraz z pra-
cownikami podziemnej drukarni zorganizował oddział „Daniel”, przyjmując 
pseudonim „Lech”. Oddział rozrósł się do wielkości batalionu, wchodząc do 
Zgrupowania „Chrobry II” – Informacje szczegółowe   
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26. Mjr Alfons __________ ( 8 ) , ps. „Okoń”, ur. 14 sierpnia 1899. Dowódca bata-
lionu „Pięść”, następnie Zgrupowania „Kampinos”. Został odznaczony Orderem 
Virtuti Militari rozkazem Dowódcy AK z 11 sierpnia 1944. Uzasadnienie nadania 
mu krzyża VM brzmiało „odznaczył się w walkach na terenie Grupy «Północ»” – 
Informacje szczegółowe   

29. Por. Teofil _____________ ( 11 ) ps. „Tum”, s. Antoniego, ur. 10 grudnia 1894  
w Rypinie. W Powstaniu Warszawskim był początkowo zastępcą dowódcy  
V Zgrupowania por. Romana Rożałowskiego „Siekiery”. Od 5 sierpnia dowodził 
również 4. kompanią zgrupowania. Od 8 sierpnia dowodził pododcinkiem „Tum” 
Zgrupowania „Kryska”, zaś od 9 sierpnia był dodatkowo zastępcą dowódcy 
zgrupowania Zygmunta Netzera – kapitana „Kryski”. Po ranieniu kpt. „Kryski” od 
12 września pełnił funkcje dowódcy V Zgrupowania „Kryska” na odcinku Górny 
Czerniaków – Informacje szczegółowe   

32. Ppor. Andrzej Romocki, ps. „ _______ ( 5 )”, s. Pawła, ur.16 kwietnia 1923 w 
Warszawie. Dowódca 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Drugiego dnia po-
wstania plutony pod jego dowództwem zdobyły dwa czołgi typu Pantera. Brał 
udział w zdobyciu Szpitala św. Zofii oraz Gęsiówki –  Informacje szczegółowe   

33. Ppor. Stanisław ____________ ( 10 ) , ps. „Stach”, s. Józefa, ur. w 1915 roku  
w Krzemieńcu Podolskim. Dowódca kompanii „Orlęta” batalionu „Gozdawa”. 
Mimo rany odniesionej w pierwszych dniach powstania walczył dalej. W połowie 
sierpnia został przeniesiony do dowództwa odcinka na stanowisko oficera do 
zadań specjalnych. Zginął od pocisku artyleryjskiego w czasie odpierania na-
tarcia niemieckiego na ratusz, w rejonie budynku przy ul. Daniłowiczowskiej 7 – 
Informacje szczegółowe   

34. Kpt. Jerzy _________ ( 7 ) , ps. „Wilnianin”, ur. 21 stycznia 1913. Dowódca 
kompanii wolskiej Zgrupowania „Leśnik”. Zginął od wybuchu artyleryjskiego,  
a razem z nim ciężko raniony został płk Jan Szypowski „Leśnik” – Informacje 
szczegółowe   

35. Plut. pchor. Jerzy ______ ( 4 ) , ps. „Jerzy”, ur. 5 marca 1923. Dowódca plutonu 
„Sad” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Odznaczony Krzyżem Walecznych 
i Orderem Virtuti Militari rozkazem Dowódcy AK nr 507 z 14 sierpnia 1944. 
Uzasadnienie nadania mu krzyża VM brzmiało: „odznaczył się w walkach na te-
renie Grupy «Północ»” – Informacje szczegółowe   

36. Mjr Franciszek Władysław ______________ ( 12 ) , ps. „Niebora”, s. Bazylego, 
ur.  
1 października 1901 w Złoczowie. Dowódca batalionu „Miotła”. Prowadził w no-
cy z 1 na 2 sierpnia 1944 udany szturm na Monopol Tytoniowy przy ul. Dzielnej. 
Poległ 11 sierpnia podczas powstańczego kontrataku w rejonie ul. Stawki. Tego 
samego dnia został odznaczony Orderem Virtuti Militari – Informacje szczegó-
łowe   
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Pionowo 

1. Plut. pchor. Józef Andrzej _____________ ( 11 ) , ps. „Ziutek”, ur. 30 listopada 
1922 w Łęczycy. Dowódca drużyny w 1. kompanii batalionu „Parasol”. 1 wrze-
śnia został ciężko ranny w czasie osłaniania ewakuacji oddziałów powstań-
czych ze Starego Miasta (przy ul. Barokowej). Przeniesiono go kanałami do 
Śródmieścia, do szpitala powstańczego przy ul. Marszałkowskiej 75. Zmarł 10 
września 1944 w wyniku odniesionych ran – Informacje szczegółowe   

2. Ppor. Tadeusz ____________ ( 10 ) , ps. „Olszyna”, s. Józefa, ur. 7 grudnia 
1914 w Mińsku Litewskim. Zastępca dowódcy batalionu „Miotła”. Wkrótce po-
nownie objął dowództwo nad swoim macierzystym oddziałem dyspozycyjnym 
„Kolegium A” Kedywu Okręgu Warszawa AK. Zginął w czasie walk tego oddzia-
łu przy ul. Stawki – Informacje szczegółowe   

4. Elżbieta ___________ ( 9 ) , ps. „Tytus”, ur. 5 września 1900 w Rzeszowie. Kie-
rowniczka Bazy Łączności Okręgu Łódź „Barka” przy Komendzie Głównej AK. 
Jedna z nielicznych kobiet, które doszły tak wysoko w hierarchii wojskowej AK –  
Informacje szczegółowe   

5. Sierż. pchor. Wojciech ___________ ( 9 ) , ps. „Cis”, ur. 9 marca 1923. Dowód-
ca drużyny w plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Odznaczony 
pośmiertnie Orderem Virtuti Militari, rozkazem Dowódcy AK nr 515 z 21 sierpnia 
1944. Uzasadnienie brzmiało: „za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w 
walkach” – Informacje szczegółowe   

6. Kpt. Lucjan Zygmunt __________ ( 8 ) , ps. „Gozdawa”, s. Józefa, ur. 20 maja 
1909 w Śródmorzu. W pierwszych dniach powstania był dowódcą batalionu im. 
Stefana Czarnieckiego, a od 3 do 9 sierpnia faktycznym dowódcą obrony całe-
go Starego Miasta i podlegały mu niemal wszystkie oddziały w tym rejonie. Od 
7 sierpnia jego batalion wszedł w skład Zgrupowania „Kuba-Sosna”, broniąc re-
jonu Placu Zamkowego i Placu Teatralnego. Od 10 sierpnia 1944 był dowódcą 
tego pododcinka –  Informacje szczegółowe   

7. Ppor. Jan ____________ ( 10 ) , ps. „Maryśka”, s. Hipolita, ur. 16 maja 1920 w 
Łomży. W pierwszych dniach Powstania Wwarszawskiego uczestniczył w wal-
kach o Gęsiówkę, Pawiak, cmentarze na Woli i magazyny przy ul. Stawki. 8 
sierpnia został dowódcą plutonu „Alek” batalionu „Zośka”, a 14 sierpnia zastęp-
cą dowódcy 2. kompanii „Rudy”. Ok. 19-22 sierpnia 1944 został ciężko ranny – 
Informacje szczegółowe   

8. Ppłk Władysław __________ ( 8 ) , ps. „Bogumił”, ur. 8 grudnia 1897 w Prze-
myślu. Dowódca odcinka „Bogumił” Podobwodu Śródmieście-Południe.  
18 września 1944 odznaczony rozkazem Dowódcy Armii Krajowej Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militari za „dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla 
podwładnych” – Informacje szczegółowe   

10. Sierż. pchor. Andrzej _________ ( 7 ) , ps. „Blondyn”, s. Kazimierza, ur. 22 
października 1923 w Tarnopolu. Dowódca 1. kompanii „Maciek” batalionu „Zoś-
ka”. Był synem generała brygady Kazimierza Orlika-Łukoskiego – dowódcy od-
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cinka „Słowacja” Armii Karpaty w kampanii wrześniowej, więźnia obozu w Sta-
robielsku, zamordowanego przez NKWD w Charkowie (zbrodnia katyńska) – In-
formacje szczegółowe   

13. Ppor. Tadeusz Józef ____________ ( 10 ) , ps. „Naprawa”, s. Józefa, ur. 19 
maja 1910 we Lwowie. Dowódca plutonu kompanii „993/W” batalionu „Pięść”. 
Był uczestnikiem wielu akcji oddziału „993/W", m.in. 30 marca 1943 w kawiarni 
„Europejska” i 8 października tego roku w barze „Za Kotarą”, a kilkunastoma z 
nich osobiście dowodził (m.in. zamachem na Ernsta Dürrfelda 25 czerwca 
1943). Poległ 1 sierpnia 1944, po tym, jak został ranny w czasie walk na Woli 
przy ulicy Okopowej 25. Ku jego pamięci jego kompania przyjęła nazwę „Ze-
msta” – Informacje szczegółowe   

16. Ppor. Janusz Jerzy ____________ ( 10 ) ps. „Jurek”, s. Wincentego, ur. 1 
września 1921 w Chełmie Lubelskim. Dowódca drużyny w Oddziale Specjalnym 
„Juliusz” batalionu „Gustaw”. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari z roz-
kazu Dowódcy AK nr 511 z 18 sierpnia 1944. Uzasadnienie nadania mu krzyża 
VM brzmiało: „za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w walce” – Informacje 
szczegółowe   

18. Sierż. pchor. Jerzy Paweł ________ ( 6 ) , ps. „Lot”, s. Jana, ur. 16 listopada 
1919 w Warszawie. 3. kompania batalionu „Parasol”. W Powstaniu Warszaw-
skim, wobec braku stawiennictwa dowódcy, faktyczny dowódca 3. kompanii. 
Brał udział w walkach na całym szlaku bojowym „Parasola” – Cmentarz Kalwiń-
ski (Wola), walki w ruinach getta, rejonie Pl. Teatralnego (Stare Miasto). Ranny 
w nocy 31 sierpnia 1944 w czasie akcji przebicia do Śródmieścia (rejon ul. Bie-
lańskiej). Po przejściu do Śródmieścia, dowódca 1. plutonu kompanii „Jeremi” 
(„Parasol”). Ranny na Czerniakowie, przepłynął Wisłę 18 września 1944 – In-
formacje szczegółowe   

21. Kpr. pchor. Jerzy Stefan ____________ ( 10 ) , ps. „Słoń”, s. Stefana, ur. 2 li-
stopada 1920 w Warszawie. Kompania „Zemsta” batalionu „Pięść”. Poległ po 
godzinie 18, w starciu z załogą niemieckiego samochodu na wysokości Szpitala 
św. Ducha ul. Elektoralna 12, przed bramą fabryki Frageta – Informacje szcze-
gółowe   

23. Kpt. Cezary _____________ ( 11 ) ps. „Głóg”, s. Wacława, ur. 7 marca 1916  
w Tomsku. Dowódca plutonu w batalionie „Czata 49”. Zginął najprawdopodob-
niej na Czerniakowie, w trakcie ewakuacji na prawy brzeg Wisły. Inna wersja 
podaje, iż został aresztowany przez NKWD, po czym zaginął – Informacje 
szczegółowe   

24. Por. Zygfryd Maria _________ ( 7 ) , ps. „Juliusz”, s. Zygmunta, ur. 2 lutego 
1915 w Szczawnicy. Dowódca Oddziału Specjalnego „Juliusz” batalionu „Gu-
staw”. Jego oddział uczestniczył w walkach na Woli, gdzie zyskał miano „Tygry-
sy Woli”. Od 6 sierpnia „Juliusz” walczył na Starym Mieście, gdzie poległ 9 
sierpnia przy ul. Rymarskiej – Informacje szczegółowe   

27. Kpt. Karol Henryk _________ ( 7 ) , ps. „Waga”, ur. 13 kwietnia 1900 w War-
szawie. Dowódca III batalionu OWPPS w Obwodzie Wola Okręgu Warszawa 
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AK. Rozkazem dowódcy AK nr 424 z 18 września 1944 odznaczony pośmiert-
nie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari „za wyjątkową odwagę osobistą  
i dodatni wpływ na otoczenie podczas walk” –  Informacje szczegółowe   

28. Mjr Gustaw ___________ ( 9 ) , ps. „Sosna”, s. Jana, ur. 25 sierpnia 1907  
w Okolnikach. Po wybuchu Powstania Warszawskiego dowodził batalionem 
„Chrobry I” (powstałym na bazie WSOP) i walczył na terenie Starego Miasta. Za 
zasługi w trakcie walk mianowano go 13 sierpnia 1944 roku majorem. W tym 
samym dniu został mianowany dowódcą Zgrupowania „Kuba-Sosna”. 7 wrze-
śnia przeszedł kanałami do Śródmieścia i został dowódcą odcinka wschodnie-
go w Obwodzie Śródmieście-Południe (obsadzonego przez Zgrupowanie „Ku-
ba-Sosna”) – Informacje szczegółowe   

30. Ppor. Stanisław Wojciech _________ ( 7 ) , ps. „Rafał”, s. Stanisława, ur.  
9 stycznia 1918 w Dziektarzewie. Dowódca 1. kompanii batalionu „Parasol”. 
Dowódca akcji Koppe 11 lipca 1944. Ranny w czasie odwrotu w potyczce pod 
Udorzem. W Powstaniu Warszawskim brał udział w walkach na Cmentarzu 
Kalwińskim (Wola) i rejonie ul. Długiej, Nalewki i Ogrodu Krasińskich (Starówka) 
– Informacje szczegółowe   

31. Ppłk dypl. Franciszek Kwiryn ________ ( 6 ) , ps. „Bogusław”, s. Franciszka, ur. 
30 października 1904 w Stanisławowie. Zastępca Szefa Oddziału II Komendy 
Głównej AK. W sierpniu 1945 wstąpił do LWP, został zastępcą szefa Wydziału 
Operacyjnego Sztabu Generalnego WP, od sierpnia 1946 szef Wydziału Stu-
diów Operacyjnych w Oddziale Operacyjnym, następnie od maja 1947 zastęp-
ca szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego, a od kwietnia 1948 szef 
sztabu dowódcy Wojsk Lądowych gen. Stanisława Popławskiego. 22 lipca 1948 
mianowany generałem brygady. W marcu 1949 aresztowany przez Informację 
Wojskową. W czasie przesłuchań torturowany i zmuszany do złożenia fałszy-
wych zeznań, którymi posłużono się do skonstruowania oskarżenia i areszto-
wania gen. Józefa Kuropieski. Wyrokiem Naczelnej Prokuratury Wojskowej w 
Warszawie z 13 sierpnia 1951 skazany w tzw. procesie generałów na karę do-
żywotniego pozbawienia wolności. Zmarł 21 grudnia 1952 w więzieniu moko-
towskim w Warszawie – Informacje szczegółowe   

 

 105
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I SZTUKI 
W krzyżówce zawarto podstawowe informacje o żołnierzach AK, którzy z powodze-
niem działali na polu naukowym i artystycznym. Podstawą był wykaz żołnierzy Armii 
Krajowej. We wszystkich objaśnieniach w wersji elektroniczcznej leksykonu jest 
podany link do informacji szczegółowych. Zwraca się uwagę na różnorodność za-
mieszczonych życiorysów. Apeluję do rozwiązujących krzyżówkę o poszukanie ko-
lejnych żołnierzy AK o wybitnych osiągnięciach i zapoznanie się z ich życiorysami.  
Poziomo 
 
3. Ryszard _________ ( 7 ) (ur. 4 sierpnia 1921 w Milanówku, zm. 7 grudnia 2013 

w Warszawie) – polski muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent i kierownik ze-
społów muzycznych. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, 
walczył na Wileńszczyźnie (w Okręgu Nowogródek). Został zatrzymany przez 
NKWD 17 lipca 1944 w Boguszach, gdzie oficerowie sztabu AK Okręgu Nowo-
gródek i Wilno mieli omawiać z Rosjanami sprawę utworzenia oddziałów pol-
skich przy armii radzieckiej. Wraz z tysiącami akowców uwięziony został w 
specjalnie utworzonym obozie jenieckim (większość żołnierzy trafiła stamtąd do 
Kaługi, a potem do wyrębu lasów; wypuszczono ich dopiero w 1946 roku) – In-
formacje szczegółowe  

4. Władysław ___________ ( 9 ) (ur. 28 stycznia 1926 w Poznaniu) – polski profe-
sor, były rektor Politechniki Warszawskiej (1981-1985), automatyk, współtwórca 
teorii systemów (ang. large scale systems theory) w ramach szeroko pojętej 
nauki o sterowaniu, senator I i II kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.  
W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. W jej szeregach brał 
udział w Powstaniu Warszawskim (uczestniczył w walkach w Śródmieściu i na 
Mokotowie). Po upadku powstania przebywał w obozie jenieckim w Niemczech, 
skąd powrócił w grudniu 1945 – Informacje szczegółowe  

5. Zygmunt _________ ( 7 ) ur. 11 kwietnia 1919 w Wieliczce, zm. 10 listopada 
2003) – inżynier, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyrektor 
Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki. Podczas okupacji hi-
tlerowskiej związał się ze Związkiem Walki Zbrojnej i Armią Krajową. Nosił 
pseudonim „Mars”. Do 1943 roku był dowódcą plutonu w Wieliczce, następnie 
miejscowego plutonu Kedywu, a od marca 1944 roku inspektorem dywersyjnym 
Kedywu w obwodzie miechowskim. Brał udział w licznych akcjach dywersyj-
nych, między innymi nieudanej próbie wysadzenia pociągu wiozącego Hansa 
Franka w nocy z 29 na 30 stycznia 1944 roku, wysadzeniu pociągu ewakuacyj-
nego pod Kasiną Wielką, likwidacji dowódcy Stützpunktu w Dalewicach. Pod-
czas akcji „Burza” uczestniczył, w składzie Samodzielnego Batalionu Party-
zanckiego „Skała”, w walkach pod Moczydłem, Krzeszówką, Zarszynem, Sad-
kami i Złotym Potokiem – Informacje szczegółowe  
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6. Stanisław Józef __________ ( 8 ) (ur. 13 kwietnia 1911 w Jureczkowej, zm. 17 
kwietnia 1995 w Krakowie) – polski naukowiec, profesor medycyny, w latach 
1965-1968 rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, wykła-
dowca Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, działacz społeczny. Aktyw-
nie działał w konspiracji, pod pseudonimem „Lechita”. Był szefem sanitarnym 
tarnowskiego Inspektoratu Armii Krajowej, prowadził szkolenia dla partyzanc-
kich sanitariuszy, sam udzielał pomocy medycznej rannym i ukrywał ich na te-
renie podległego szpitala. Dwukrotnie aresztowany przez Gestapo, był jednak 
wkrótce zwalniany – Informacje szczegółowe  

7. Jerzy Tadeusz __________ ( 8 ) (ur. 4 września 1924 w Warszawie, zm.  
9 maja 2006 tamże) – polski poeta, eseista, autor tekstów piosenek, prozaik, 
tłumacz (z hiszpańskiego, cygańskiego, rosyjskiego, niemieckiego, włoskiego, 
francuskiego, rumuńskiego). Był więźniem Pawiaka (1943). W powstaniu wal-
czył jako żołnierz pułku AK „Baszta” na Mokotowie – Informacje szczegółowe  

11. Zbigniew Juliusz ______ ( 4 ) (ur. 2 stycznia 1919 w Milczy, zm. 11 październi-
ka 2008 w Zagórzu) – profesor, lekarz weterynarii, filozof biologii, ichtiopatolog, 
poeta. Członek konspiracyjnych organizacji podziemnych: Służby Zwycięstwu 
Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, w ramach której w 
komórce wywiadowczej prowadził nasłuch polskojęzycznych radiostacji z za-
chodniej Europy i prowadził punkt kontaktowy sieci wywiadu AK (w Sanoku i 
Krośnie). Uczestniczył również w tajnym nauczaniu – Informacje szczegółowe  

14. Bernard ________ ( 6 ) (ur. 24 lipca 1922 w Wilnie) – polski śpiewak operowy 
(bas-baryton) i aktor. W okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej członek Armii 
Krajowej (obwód wileński) w stopniu sierżanta. Uczestnik akcji „Burza” na Wi-
leńszczyźnie, potem zesłany w głąb Rosji Sowieckiej (Kaługa nad Oką, gdzie 
przebywał w latach 1944-1946) – Informacje szczegółowe  

15. Marian __________ ( 8 ) (ur. 8 grudnia 1908 w Drohobyczu, zm. 23 maja 2002 
w Warszawie) – gen. bryg. Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej, pro-
fesor doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg, ortopeda i traumatolog, 
rektor Śląskiej Akademii Medycznej (1954-1957), naczelny chirurg Wojska Pol-
skiego, komendant-rektor Wojskowej Akademii Medycznej (1958-1965), poseł 
na Sejm PRL II kadencji. Podczas II wojny światowej służył w Armii Krajowej, 
gdzie sprawował funkcję zastępcy szefa Służby Zdrowia Okręgu Lwów – Infor-
macje szczegółowe  

22. Halina Maria __________ ( 8 ) (ur. 3 lipca 1904 w Odessie, zm. 21 lutego 2000 
w Warszawie) – polska autorka sztuk scenicznych, słuchowisk radiowych  
i scenariuszy filmowych, prozaik, leksykograf. Posłanka na Sejm PRL VIII i IX 
kadencji. Podczas II wojny światowej była sanitariuszką w Warszawie i żołnie-
rzem ZWZ-AK. W okresie okupacji uczestniczyła również w tajnym nauczaniu. 
Uczestniczka Powstania Warszawskiego – Informacje szczegółowe  
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23. Stefan ____________ ( 10 ) (ur. 20 września 1907 w Dereszewiczach na Biało-
rusi, zm. 2 maja 1992 w Konstancinie) – polski historyk i archiwista, badacz hi-
storii Polski XIX wieku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Aka-
demii Nauk. Podczas wojny służył w Biurze Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego został ranny, po 
jego upadku był przetrzymywany w obozach w Wirtembergii i Badenii – Infor-
macje szczegółowe  

24. Lesław Marian ___________ ( 9 ) (ur. 8 września 1920 w Warszawie, zm. 27 
marca 2006 tamże) – krytyk literacki, prozaik, publicysta, poeta, varsavianista. 
W okresie okupacji działacz podziemia kulturalnego 1942-1944 związany  
z grupą „Sztuka i Naród”, w roku 1944 skończył kurs sprawozdawców wojen-
nych. W latach 1941-1945 żołnierz TOW oraz AK. Brał udział w Powstaniu 
Warszawskim w dowództwie pułku „Baszta” i Komendzie V Obwodu Mokotów – 
Informacje szczegółowe  

25. Wiesław _______ ( 5 ) (ur. 9 października 1930 w Kielcach) – polski aktor te-
atralny i filmowy. Członek Szarych Szeregów. Uczestniczył w akcjach zdoby-
wania broni, a także w rozstrzelaniu konfidenta. Aresztowany przez Gestapo, 
trafił do celi, w której wcześniej więziony był jego ojciec (zginął potem na Maj-
danku) – Informacje szczegółowe  

26. Irena _____________ ( 11 )-Kielska (ur. 17 września 1912 w Warszawie, zm.  
3 marca 2011 w Konstancinie-Jeziornie) – polska aktorka teatralna, filmowa  
i telewizyjna, artystka kabaretowa. Była żołnierzem AK, uczestniczyła w Po-
wstaniu Warszawskim – Informacje szczegółowe  

27. Aeksander ___________ ( 9 ) ps. „Borodzicz”, „Lissowski”, „Olicki”, „Walda” (ur. 
17 lipca 1916 w Moskwie, zm. 9 lutego 1999 w Warszawie) – polski historyk 
mediewista. Kawaler Orderu Orła Białego. W czasie okupacji hitlerowskiej dzia-
łał w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, zostając w końcu 
jednym z szefów w Wydziale Informacji. Uczestniczył w Powstaniu Warszaw-
skim. W czasie wojny działalność konspiracyjną łączył z naukową – wykładał na 
Tajnym Uniwersytecie – Informacje szczegółowe  

Pionowo 

1. Olgierd ___________ ( 9 ) (ur. 10 lutego 1923 w Warszawie, zm. 20 listopada 
2011) – polski dziennikarz, reportażysta, pisarz, varsavianista, podróżnik. Żoł-
nierz Armii Krajowej (ps. „Konrad”), uczestnik Powstania Warszawskiego 
(Zgrupowanie „Żmija”, obwód „Żywiciel”), w stopniu kaprala podchorążego. 
Współredagował powstańcze pismo „Dziennik Radiowy 22. Obwodu AK” – In-
formacje szczegółowe  

2. Andrzej _________ ( 7 ) (ur. 11 listopada 1924 w Rydze, zm. 21 lipca 2012 w 
Warszawie) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, profesor i rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, poseł na Sejm X kaden-
cji. Uczestniczył w podziemnych przedstawieniach teatralnych, recytując poezję 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego, był aktorem Teatru Żoł-
nierskiego Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Brał 
udział w Powstaniu Warszawskim – Informacje szczegółowe  
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5. Stanisław ____________ ( 10 ), ps. „Nałęcz" (ur. 26 lipca 1924 w Warszawie, 
zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – gen. bryg. Wojska Polskiego, historyk 
wojskowości i autor pamiętników. Jako dowódca drużyny, a następnie od 27 
sierpnia dowódca 2. plutonu walczył w 104. Kompanii Syndykalistów, w Zgru-
powaniu „Róg” na Starym Mieście. Brał udział w walkach o Polską Wytwórnię 
Papierów Wartościowych przy Sanguszki, o Katedrę, Dom Profesorów na ul. 
Brzozowej 12. W trakcie walk został ranny odłamkami granatu. Rano 2 wrze-
śnia wraz z resztami kompanii (33 żołnierzy) przeszedł do Śródmieścia. Po 
przejściu został wraz z oddziałem włączony w skład Grupy „Powiśle”, walcząc 
przy ul Foksal. Po upadku Powiśla przeszedł z oddziałem na Czerniaków, 
wchodząc w skład batalionu „Tum” Zgrupowania „Kryska”. W nocy z 14 na 15 
września na rozkaz mjr. „Bicza” przedostał się na drugi brzeg Wisły i powrócił z 
desantem 9. Pułku Piechoty. Ponownie przepłynął Wisłę tuż przed upadkiem 
Czerniakowa – Informacje szczegółowe  

6. Wieńczysław _________ ( 7 ) (ur. 10 maja 1921 w Astrachaniu, zm. 8 lipca 
2008 w Warszawie) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, artysta kaba-
retowy, pedagog. Żołnierz Armii Krajowej. Pod pseudonimem „Antek” służył w 
grupie nr 6 kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego przy Komendzie Głównej 
ZWZ-AK, która zajmowała się rozpracowywaniem osób podejrzanych i ostrze-
ganiem sprzyjających podziemiu osób trzecich przed donosami. Aresztowany w 
czasie łapanki i wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a na-
stępnie do Sachsenhausen – Informacje szczegółowe  

8. Janusz _____________ ( 11 ) (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 
1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, in-
żynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący 
Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczą-
cego Rady Państwa. Jako żołnierz AK w latach 1941-1944 był doradcą nauko-
wo-technicznym ds. łączności Delegatury Rządu na Kraj – Informacje szczegó-
łowe  

9. Edmund _______ ( 5 ) (ur. 9 października 1912 w Warszawie, zm.  
9 czerwca 1999) – polski malarz i grafik, autor polichromii Starego i Nowego 
Miasta w Warszawie. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Komendy 
Głównej AK – Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy). Jako artysta-
plastyk uczestniczył w działaniach akcji „N”. W jego mieszkaniu znajdowała się 
jedna ze skrytek „enowców”. W roku 1941 uczestniczył w akcji wykradzenia z 
rąk niemieckich aresztowanego przez Gestapo Stanisława Tomaszewskiego 
ps. „Miedza”. Wraz z Mieczysławem Jurgielewiczem był autorem plakatu „Do 
broni, w szeregach AK!” – wykonanego w pierwszych dniach sierpnia 1944. 
Uczestnik Powstania Warszawskiego – Informacje szczegółowe  

10. Gabriel _______ ( 5 ) (ur. 25 maja 1908 w Błażowej, zm. 29 października 2002 
w Lublinie) – polski zoolog i historyk nauki, specjalizujący się w zoologii, historii 
zoologii w Polsce, hydrobiologii, melioracjach wodnych. W czasie II wojny świa-
towej, we wrześniu 1939, aresztowany przez Gestapo, osadzony w obozie Da-
schgangslager koło Swarzędza, skąd dołał zbiec. Poszukiwany przez Niemców 
w Poznańskiem, przedostał się na Rzeszowszczyznę, gdzie wstąpił do ZWZ, a 
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potem do AK. Piastował wysokie funkcje w Inspektoracie ZWZ i AK Rzeszów, 
brał udział w akcji „Burza”, został odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari. 
3 grudnia 1944 aresztowany za przynależność do AK przez UB, zwolniony 
wkrótce dzięki wstawiennictwu świata nauki – Informacje szczegółowe  

12. Helena ______________ ( 12 ) (ur. 17 stycznia 1918 w Zakopanem, zm. 12 
września 1941) – mistrzyni sportów narciarskich, kurier tatrzański. Od września 
1939 uczestniczyła w polskim ruchu oporu, pełniąc od października rolę tajnego 
kuriera komórki „Zagroda” Oddziału Łączności Konspiracyjnej KG SZP-ZWZ do 
bazy „Romek” w Budapeszcie, przenosząc pocztę i przeprowadzając szlakiem 
górskim ludzi. Została schwytana w marcu 1940 przez żandarmerię słowacką  
i przekazana w ręce Gestapo. Była więziona w Muszynie, Nowym Sączu, w za-
kopiańskiej siedzibie Gestapo „Palace”, w Tarnowie i w Krakowie na Montelu-
pich. Torturowana wielokrotnie, nie zdradziła żadnej z tajnych informacji, jed-
nakże Gestapo znalazło w jej bagażu list w języku węgierskim i po wielu mie-
siącach skojarzyło to z osobą Stefanii Hanauskówny. 12 września 1941 roz-
strzelano ją w Pogórskiej Woli koło Tarnowa – Informacje szczegółowe  

13. Władysław ______________ ( 12 ) (ur. 19 lutego 1922 w Warszawie) – polski 
polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Więzień Auschwitz. 
Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, od 2007 sekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kawaler Orderu Orła Białego.  
W sierpniu 1942 został żołnierzem Armii Krajowej. Pracował jako referent w 
Podwydziale „P” Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej AK pod pseudonimem „Teofil”. W dwuosobowym referacie „P-1" Pod-
wydziału „P” współpracował z Kazimierzem Moczarskim. Od września 1942 za-
angażował się z ramienia FOP w działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy 
Żydom „Żegota”. Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. 
Był adiutantem dowódcy placówki informacyjno-radiowej „Asma” i redaktorem 
naczelnym czasopisma „Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe” – Infor-
macje szczegółowe  

16. Wiesław Marian _____________ ( 11 ) (ur. 20 grudnia 1923 w Warszawie, zm. 
29 kwietnia 2012 tamże) – polski adwokat, profesor nauk prawnych, polityk, za-
łożyciel i pierwszy prezes ZChN, poseł i marszałek Sejmu I kadencji, senator IV 
kadencji, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jana 
Krzysztofa Bieleckiego. Kawaler Orderu Orła Białego. W czasie II wojny świa-
towej walczył w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej, która weszła  
w skład Armii Krajowej. Jako żołnierz AK uczestniczył w Powstaniu Warszaw-
skim. Był wtedy żołnierzem batalionu „Harnaś”. Następnie należał do Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego. Działał w konspiracyjnych organizacjach o 
orientacji niepodległościowej, m.in. w Stronnictwie Narodowym i Młodzieży 
Wszechpolskiej – Informacje szczegółowe  

17. Henryk _______ ( 5 ) , ps. „Dziadek Mażul" (ur. 4 marca 1923 w Kraszenie k. 
Wilna, zm. 9 maja 1995 w Gdańsku) – osobisty ochroniarz Lecha Wałęsy. W la-
tach 1943-1944 walczył pod ps. „Karszon” jako żołnierz 1. Wileńskiej Brygady 
Armii Krajowej „Juranda” – Informacje szczegółowe  
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18. Leopold ___________ ( 9 ) (ur. 26 listopada 1918 w Przemyślanach pod Lwo-
wem) – polski muzyk-pianista, kompozytor, dyrygent; ostatni żyjący przedstawi-
ciel autentycznych przedwojennych klezmerów w Polsce, zwany ostatnim klez-
merem Galicji. Trafił do żydowskiego oddziału partyzanckiego Abrama Bauma 
„Bunia". W 1944 wziął udział w obronie Hanaczowa przed UPA. W trakcie jed-
nego z napadów Ukraińcy zamordowali jego brata. Oddział, którego był człon-
kiem, wszedł z czasem w struktury AK – Informacje szczegółowe  

19. Jerzy Daniel ____________ ( 10 ) (ur. 3 stycznia 1902 w Warszawie, zm. 29 
maja 1981 tamże). Więzień polityczny PRL w latach 1949-1953. Kierował od-
budową Szczecina. Następnie pracował w zawodzie jako architekt Warszawy, 
Łodzi i Starachowic. W czasie okupacji wykładowca Szkoły Podchorążych AK; 
por. AK ps. „Kalinowski” – dowódca 2. kompanii „Supraśl” w batalionie im. W. 
Łukasińskiego. Bohater Powstania Warszawskiego: dowódca „Reduty Ratusz” 
– Informacje szczegółowe  

20. Alina Maria __________ ( 8 )-Zabłocka (ur. 16 kwietnia 1923 w Warszawie) – 
polska aktorka teatralna i telewizyjna. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, 
przyłączając się do niego już 1 sierpnia. Była łączniczką dowództwa batalionu 
„Kiliński" pod pseudonimem „Alina”, na służbie pozostawała do 4 października 
1944 – Informacje szczegółowe  

21. Janusz Wojciech __________ ( 8 ) (ur. 28 czerwca 1926 w Łodzi, zm. 26 grud-
nia 2011) – dziennikarz muzyczny, kompozytor, dyrygent i scenarzysta filmowy, 
popularyzator muzyki. W czasie wojny był żołnierzem AK, brał udział  
w Powstaniu Warszawskim, za co w późniejszym czasie był więziony – Infor-
macje szczegółowe  
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LUDOWEJ 
W krzyżówce zawarto podstawowe informacje o żołnierzach AK, którzy zostali ska-
zani i zamordowani w Polsce Ludowej. Takie informacje zostały też zamieszczone 
w innych krzyżówkach konkursowych, ta jest więc ich uzupełnieniem. Podstawą był 
wykaz żołnierzy Armii Krajowej. W niektórych objaśnieniach podany jest link do in-
formacji szczegółowych. Zwraca się uwagę na różnorodność zamieszczonych ży-
ciorysów. Apeluję do rozwiązujących krzyżówkę o poszukanie kolejnych żołnierzy 
AK i zapoznanie się z ich życiorysami  
 
Poziomo 
 
4. Adam Kalikst Łukasz ____________ ( 10 ) ps. „Klamra”, „Pomorski”, „Kleszcz”, 

„Zygmunt”, „Jadzik”, „Grot”, „Orczyk”, „Gwóźdź”, „Aleksander” (ur. 14 paździer-
nika 1902 w Berezowicy Małej koło Zbaraża, zm. 1 marca 1951). Wroku 1940 
został komendantem placówki, a następnie Obwodu Dębica ZWZ-AK; stał na 
jego czele aż do wiosny 1944. Jego największym sukcesem był współudział  
w rozpracowaniu niemieckiej broni rakietowej V-2 na poligonie doświadczalnym 
w rejonie miejscowości Blizna koło Dębicy. Wiosną 1944 objął funkcję zastępcy 
inspektora Inspektoratu Rzeszów AK. W czasie akcji „Burza” dowodził 5. Puł-
kiem Strzelców Konnych AK, liczącym ok. 1,2 tys. ludzi. Za pomoc wojskom 
sowieckim otrzymał Order Czerwonej Gwiazdy, ale go nie przyjął. W lutym 
1945 przybył do Rzeszowa, gdzie został kierownikiem Okręgu Rzeszowskiego 
WiN, a następnie Okręgu Wrocławskiego. W grudniu 1946 został mianowany 
zastępcą Prezesa IV Zarządu Głównego WiN ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. 
„Ostrowski”, „Bogdan”, „Ludwik”, „Pług”. 5 grudnia 1947 w Żninie został aresz-
towany przez UB. Po brutalnym śledztwie w październiku 1950 Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Warszawie skazał go na czterokrotną karę śmierci i 33 lata po-
zbawienia wolności. 1 marca 1951 został stracony w więzieniu mokotowskim – 
Informacje szczegółowe  

5. Władysław B. __________ ( 8 ) ps. „Myśliwy” (ur. 20 lipca 1924 w Górach Ma-
łych, zm. 27 października 1955 w Warszawie). W 1940 roku wstąpił do Związku 
Walki Zbrojnej. W ZWZ i później w AK pełnił różne funkcje organizacyjne.  
W sierpniu 1944 roku na czele grupy podkomendnych próbował dotrzeć na od-
siecz Powstaniu Warszawskiemu. Po zakończeniu wojny sformował liczący bli-
sko 30 żołnierzy oddział bojowy, który wchodził w skład obwodu ROAK o kryp-
tonimie „Rybitwa”. 5 września 1949 zbiegł do Berlina Zachodniego i nawiązał 
współpracę z wywiadem brytyjskim. Organizował drogi przerzutu agentów do 
Polski, zbierał informacje od uciekinierów z kraju. 10 września 1954 został 
aresztowany w Berlinie Wschodnim przez Stasi, przekazany władzom bezpie-
czeństwa PRL i osadzony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. 4 czerwca 
1955 skazany został na „karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Pań-
stwa”. Stracony 27 października 1955. Był ostatnią osobą straconą w więzie-
niach PRL z przyczyn politycznych – Informacje szczegółowe  
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9. Stanisław ____________ ( 10 ) ps. „Bury”, „Partyzancik” (ur. 14 lutego 1922  
w Kałuszynie, zm. 30 lipca 1948 w Warszawie). Członek ruchu oporu w czasie 
II wojny światowej oraz polskiego powojennego podziemie antykomunistyczne-
go. Żołnierz Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Narodo-
wych Sił Zbrojnych (Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), żołnierz oddzia-
łów partyzanckich „Mściciela” (WiN) oraz „Orła” (NSZ-NZW). Żołnierz niezłom-
ny. Ujęty 26 kwietnia 1948. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wy-
jazdowej w Kałuszynie, oskarżając go o udział w „bandzie WiN” i dziesięć na-
padów na spółdzielnie i członków PPR, skazał go 21 lipca 1948 w trybie doraź-
nym na karę śmierci. Został zamordowany 30 lipca 1948 w więzieniu mokotow-
skim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie – Informacje szczegółowe  

12. Franciszek ______ ( 4 ) ps. „Żółw”, „Bóbr”, „Dziadek”, „Halniak” (ur. 10 grudnia 
1910 w Skrzynce, zm. 25 czerwca 1951 w Krakowie). W 1943 zorganizował je-
den z pierwszych oddziałów dywersyjnych na ziemi myślenickiej, wchodzący w 
skład AK. W 1944 oddział partyzancki „Żółw", obok dziesięciu innych oddzia-
łów, wchodził w skład myślenickiego obwodu AK o kryptonimie „Murawa”. W le-
cie 1946 zorganizował oddział zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podporząd-
kowany Józefowi Kurasiowi „Ogniowi”. W październiku 1947 razem  
z por. Józefem Miką i dwoma innymi żołnierzami stworzył czteroosobowy od-
dział partyzancki, który utrzymał się w terenie do 1950 roku. W październiku 
1950 został aresztowany razem z por. Miką, 12 maja 1951 obydwaj zostali ska-
zani na karę śmierci i rozstrzelani w Więzieniu Montelupich w Krakowie 25 
czerwca 1951 – Informacje szczegółowe  

15. Ksawery ____________ ( 10 ) ps. „Leonard” (ur. 14 lutego 1903 w Strzyżawce 
na Podolu, zm. 24 lutego 1947 w Warszawie). Od 1943 w AK, oficer wywiadu I 
Rejonu Czerniaków, rozpracowywał folksdojczów i agentów Gestapo. Walczył 
w Powstaniu Warszawskim, przeszedł obóz w Pruszkowie. Od grudniu 1945  
w WiN. Aresztowany w 1946 i oskarżony o współpracę z Gestapo oraz o to, że 
jako łącznik WiN dostarczał ambasadzie angielskiej w Warszawie „tajne infor-
macje”. 14 stycznia 1947 skazany na karę śmierci razem z Waldemarem Ba-
czakiem i Witoldem Karlickim. Stracony wraz ze współskazanymi 24 lutego 
1947 – Informacje szczegółowe  

16. Konrad __________ ( 8 ), ps. „Sęp II”, „Zyberk” (ur. 24 sierpnia 1919 w Czyni-
szewicach, zm. 31 sierpnia 1947 w Warszawie). W czasie okupacji niemieckiej 
w ZWZ, AK. Nosił wtedy ps. „Sęp II”. We Lwowie wraz z ojcem Władysławem 
Dybowskim w Krakowskiej Brygadzie Obrony Narodowej. Brał udział w kilku 
akcjach przeciw Niemcom, m.in. w spaleniu wystawy Generalnego Gubernator-
stwa organizowanej przez Hansa Franka. W latach 1945-1946 działał nadal  
w brygadzie pod ps. „Zyberk”, choć jednocześnie był oficerem polityczno-
wychowawczym w Szkole Podoficerów MO w Krakowie. Aresztowany 16 paź-
dziernika 1946. 16 czerwca 1947 skazany na karę śmierci razem z ojcem rot-
mistrzem Władysławem Dybowskim ps. „Korwin” (adiutantem gen. Józefa Hal-
lera) i innym członkami OP Został stracony 31 sierpnia 1947 – Informacje 
szczegółowe  
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17. Kazimierz ______ ( 4 ), ps. „Stasiek”, „Wicher” (ur. 1 marca 1925 w Wygadan-
ce, zm. 1 kwietnia 1953 w Białymstoku) W 1943 roku został zaprzysiężony na 
żołnierza AK. Pełnił obowiązki łącznika i wywiadowcy. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej kontynuował działalność konspiracyjną w Armii Krajowej i Armii Kra-
jowej Obywatelskiej, a następnie w siatce konspiracyjnej WiN. W kwietniu 1950 
dołączył do oddziału partyzanckiego Piotra Burdyna. 20 lipca 1950, w bitwie z 
grupą operacyjną UB, MO i KBW, został ujęty po ciężkim zranieniu. Skazany na 
karę śmierci. Stracono go w białostockim więzieniu dnia 1 kwietnia 1953. – In-
formacje szczegółowe  

18. Władysław ________ ( 6 ) (ur. 8 listopada 1922 w Tarnawie Dolnej, zm. 24 ma-
ja 1946 w Sanoku). W 1944 roku wstąpił do Oddziału Partyzanckiego Armii Kra-
jowej OP-23 „Południe”. Po jego rozbrojeniu przez oddziały Armii Czerwonej 
wrócił do rodzinnej miejscowości. 10 marca 1946 wstąpił do Samodzielnego 
Batalionu Operacyjnego NSZ „Zuch” mjr. Antoniego Żubryda, biorąc odtąd 
udział w akcjach bojowych. 25 kwietnia, podczas pobytu kompanii w Dudyń-
cach, Władysław Kudlik i Władysław Skwarc zostali pojmani przez Urząd Bez-
pieczeństwa. 22 maja 1946 w trybie doraźnym skazano ich na śmierć przez 
powieszenie. Powieszenie skazańców miało miejsce 24 maja 1946 na stadionie 
piłkarskim „Wierchy" w Sanoku. Na stadion zapędzono kilkaset uczniów z sa-
nockich szkół – Informacje szczegółowe  

19. Wiktor Bogdan ____________ ( 10 ) (ur. 29 listopada 1926 w Toruniu, zm.  
5 sierpnia 1954 w Warszawie). W 1942 roku wstąpił do AK, walczył w Powsta-
niu Warszawskim. W 1950 nielegalnie przedostał się na Zachód. Przebywał  
w obozach dla uchodźców w Niemczech i Austrii, nawiązał kontakty z polskimi 
środowiskami emigracyjnymi oraz wywiadami brytyjskim i amerykańskim. Z za-
daniami wywiadowczymi, wraz z Włodzimierzem Turskim, w grudniu 1950 
przez Czechy powrócił do Polski. 3 stycznia 1953 aresztowany we Wrocławiu. 
24 grudnia 1953 skazany na karę śmierci. Stracony 5 sierpnia 1954 w więzieniu 
mokotowskim – Informacje szczegółowe  

 
Pionowo 
 
1. Stanisław ______ ( 4 ) ps. „Steinert” (ur. 23 lutego 1922, zm. 27 listopada 1948 

we Wrocławiu). W czasie wojny wyróżniający się żołnierz AK, a potem kierow-
nik łączności wewnętrznej Obszaru Południowego WiN. 21 czerwca 1946 został 
aresztowany w zasadzce urządzonej przez UB w kościele Kapucynów w Kra-
kowie. Podczas przesłuchania przyznał się do roli łącznika i uprzedzając moż-
liwe postępy śledztwa, zgodził się podpisać zobowiązanie do współpracy agen-
turalnej z UB. Po zwolnieniu natychmiast zameldował o swej sytuacji przełożo-
nemu. Został ponownie aresztowany przez UB 18 grudnia 1947. W śledztwie 
był okrutnie torturowany. W sierpniu 1948 został skazany na karę śmierci Za-
strzelono go 27 listopada 1948 we wrocławskim więzieniu przy ul. Kleczkow-
skiej – Informacje szczegółowe  

2. Stefan ___________ ( 9 ) (ur. 17 sierpnia 1916 w Płocku, zm. 18 stycznia 1951 
w Warszawie). Pod koniec 1939 roku wstąpił do konspiracji w TAP. Od 1942 
był członkiem Narodowych Sił Zbrojnych; działał w strukturach NSZ w Płocku,  
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a następnie w Pułtusku. Po scaleniu NSZ z AK wiosną 1944 został szefem Ke-
dywu w sztabie Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego AK. W styczniu 1945 objął 
funkcję zastępcy komendanta Podokręgu Północnego NZW, a w 1946 – ko-
mendanta nowo utworzonego Okręgu XXIII Mazowsze Zachodnie NZW. Powo-
łał tzw. patrole do walki z bezprawiem, które operowały w powiatach: Lipno, 
Mława, Płock, Płońsk, Rypin, Sierpc i Włocławek. 5 lipca 1946 oddział rozbił 
posterunek MO w Lipnie. 26 września 1948 został aresztowany przez UB wraz 
z pozostałymi członkami komendy okręgu. Po bardzo brutalnym śledztwie 3 lip-
ca 1950 został skazany na pięciokrotną karę śmierci. 18 stycznia 1951 został 
stracony w więzieniu mokotowskim.  

3. Tadeusz ______ ( 4 ) (syn Czesława i Anny z Homolków, ur. 20 maja 1923 w 
Mąkolinie, zm. 11 lutego 1949 w Warszawie). Należał do AK, był kurierem KG. 
W styczniu 1944 przeszedł szkolenie służb do zadań specjalnych  
i w kwietniu został wysłany jako kurier na Wołyń. 30 kwietnia dotarł do dowódcy 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK mjr. Tadeusza Sztumberk-Rychtera. Wal-
czył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie osiadł w Ankonie (Włochy) i tam 
zdecydował się pełnić rolę kuriera. Organizował drogi kurierskie i punkty prze-
rzutowe na granicy polsko-niemieckiej, a także przerzuty z kraju na Zachód 
osób ściganych przez służby bezpieczeństwa i rodzin pozostających za granicą 
oficerów 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Był parokrotnie w Polsce. Za-
mieszkał w strefie angielskiej Berlina. 9 października 1948 został porwany ze 
swego mieszkania w Berlinie, przewieziony do Warszawy i osadzony w więzie-
niu mokotowskim. 18 listopada 1948 został skazany na karę śmierci, a 11 lute-
go 1949 stracony – Informacje szczegółowe  

6. Józef _____________ ( 11 ) ps. „Janusz”, „Lew” (ur. 2 grudnia 1916 w Cetlinie, 
zm. 1 grudnia 1951 w Warszawie) – dowódca oddziału Ruchu Oporu Armii Kra-
jowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego operującego w powiatach: Lip-
no, Mława, Płock, Płońsk, Rypin, Sierpc i Włocławek. W kampanii wrześniowej 
w stopniu kaprala walczył w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii, ciężko ranny  
w bitwie pod Lwowem. Był żołnierzem Polskiego Związku Powstańczego, a od 
1942 komendantem placówki Armii Krajowej w Lelice. Żołnierz w oddziale Ke-
dywu Stefana Bronarskiego. Od czerwca 1945 do czerwca 1950 należał do 
ROAK i NZW. Ujęty 11 czerwca 1950, skazany przez Wojewódzki Sąd Rejo-
nowy w Warszawie na karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa ła-
ski. Stracony w więzieniu mokotowskim.  

7. Wacław Kazimierz _____________ ( 11 ), ps. „Kazik”, „Romek”, „Wir”, „Andrzej” 
(ur. 6 maja 1914 w Kramniku, zm. 11 lutego 1948 w Warszawie). W kwietniu 
1942 nawiązał kontakt z AK. Działał pod pseudonimami „Kazik”, „Romek”. Objął 
funkcję zastępcy kompanii w rejonie Wasiliszek. 14 maja 1945 rozpoczął pracę 
w MBP w Warszawie jako starszy referent Wydziału do Walki z Bandytyzmem. 
W kwietniu 1946 uległ namowie Leszka Kuchcińskiego, kierownika komórki 
wywiadowczej Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN i oświadczył mu, że bę-
dzie dostarczał informacje z terenu MBP. Aresztowany 5 maja 1947. Skazany 
na karę śmierci. Rozstrzelany w więzieniu mokotowskim 11 lutego 1948 – In-
formacje szczegółowe  
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8. Bernard Antoni __________ ( 8 ) ps. „Bocian”, „Dyrektor” „Gozdawa”, „Doktor, 
Grabiec”, „Parasol” (ur. 12 lipca 1897 w Marklowicach Dolnych, zm. 7 sierpnia 
1952 w Warszawie) – polski dowódca wojskowy, płk pil. Wojska Polskiego. 
Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 jako szef sztabu Dowództwa Lotnictwa 
Armii „Modlin” gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego; był ranny. Dostał się 
do niewoli niemieckiej, z której został wkrótce zwolniony na skutek starań ro-
dziny. Na przełomie lat 1939-1940 zaangażował się w działalność konspiracyj-
ną w ZWZ. Na początku 1940 stanął na czele Szefostwa Lotnictwa (kryptonim 
„Bociany”, później „Parasol”), działającego w ramach Oddziału V Łączności,  
a następnie Oddziału III Operacyjno-szkoleniowego KG ZWZ-AK. W latach 
1940-1944 zorganizował 483 zrzuty do okupowanej Polski. W kwietniu 1943 
otrzymał nominację na stopień pułkownika. Uczestniczył w Powstaniu War-
szawskim; podczas walk został ranny. W niewoli niemieckiej przebywał w ofla-
gu przejściowym Oflag VII B Lamsdorf (Łambinowice), a następnie w oflagu II C 
Woldenberg. 1 października 1950 został aresztowany w szpitalu oraz oskarżo-
ny o szpiegostwo i spiskowanie przeciwko PRL. Podczas brutalnego przesłu-
chania był torturowany, pod jego wpływem przyznał się do rzekomej winy. W 
więzieniu próbował popełnić samobójstwo, nie mogąc pogodzić się z narzuconą 
mu rolą. 13 maja 1952 w procesie tzw. grupy kierowniczej konspiracji Wojsk 
Lotniczych został skazany wraz z płk. Augustem Menczakiem, płk. Józefem 
Jungravem, płk. Władysławem Minakowskim, płk. Szczepanem Ścibiorem i płk. 
Stanisławem Michowskim przez Najwyższy Sąd Wojskowy na karę śmierci, 
pomimo że prokurator żądał długoletniego więzienia. Była to jedna z „odpry-
skowych" spraw od głównego procesu gen. Stanisława Tatara. 7 sierpnia tego 
roku został stracony w więzieniu mokotowskim – Informacje szczegółowe  

10. Zygmunt _______ ( 5 ) ps. „Świt” vel. „Krewny” (ur. 20 stycznia 1917  
w Witebsku, zm. 3 kwietnia 1946 w Warszawie). N początku 1940 roku zaan-
gażował się w działalność konspiracyjną, początkowo jako członek ZWZ, a na-
stępnie AK pod ps. „Świt”. Do lipca 1944 walczył w oddziale partyzanckim Ma-
riana Bernaciaka ps. „Orlik”, działającego na Lubelszczyźnie. Od kwietnia 1945 
ponownie znalazł się w szeregach reaktywowanego oddziału M. Bernaciaka, w 
którym objął funkcję dowódcy samodzielnej kompanii, odniósł wiele sukcesów 
w walce z UB, MO i KBW. Został aresztowany 22 października 1945 i skazany 
8 marca 1946 przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę śmierci. Wyrok wy-
konano 3 kwietnia 1946 w więzieniu karno-śledczym na Pradze – Informacje 
szczegółowe  

11. Józef Walenty ______________ ( 12 ) vel Stanisław Synakowski, ps. „Wybój”, 
„Sęp” (ur. 14 lutego 1900 w Mokowie, zm. 1 grudnia 1951 w Warszawie). Czło-
nek ZWZ (od 1942 w AK. Pod ps. „Łysy” rozpoczął akcje zbrojne przeciwko 
sowieckim okupantom w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej. Organizował ak-
cje na posterunki MO, placówki UB, m.in. nieudany atak na szefa PUBP w 
Sierpcu, Goldberga-Żółtogórskiego. Scalał „dzikie” grupy ukrywających się by-
łych żołnierzy AK. W 1947 ujawnił się podczas amnestii, lecz od 1948 ponownie 
ukrywał się. W 1949 założył organizację Samoobrona Ziemi Mazowieckiej dzia-
łającą w Warszawie i okolicach. 11 czerwca 1950 został aresztowany, a 7 maja 
1951 skazany na karę śmierci. 1 grudnia 1951 został stracony w więzieniu mo-
kotowskim w Warszawie – Informacje szczegółowe  
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13. Henryk _________ ( 7 ) (ur. 8 listopada w 1923 w Kosumcach, zm. 4 czerwca 
1946 w Sanoku). Podczas okupacji niemieckiej działał w Armii Krajowej. Latem 
1944 powołany do formującego się w okolicach Siedlec 32. Pułku Piechoty w 
ramach 2 Armii Wojska Polskiego. Ze względu na zainteresowanie organów In-
formacji Wojskowej zdezerterował 21 kwietnia 1946 i przyłączył się do Samo-
dzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ „Zuch” mjr. Antoniego Żubryda. Ciężko 
ranny podczas jeden z akcji został wydany w ręce UB. 4 czerwca 1946 został 
skazany na śmierć i jeszcze tego samego dnia powieszony na sanockim rynku 
w publicznej egzekucji – Informacje szczegółowe  

14. Jan _________ ( 7 ) ps. „Wir”, „Fala”, „Mazurek”, „Witold” (ur. 23 lutego 1919 w 
Rząśniku, zm. 7 sierpnia 1952). Od jesieni 1941 żołnierz ZWZ-AK obwód Puł-
tusk. W latach 1946-1951 dowodził zorganizowanym przez siebie oddziałem 
podziemia niepodległościowego, Był żołnierzem AK, w 1945 wstąpił do WiN. 
Wkrótce po ujawnieniu ponownie związał się z organizacją złożoną z byłych 
członków WiN i został dowódcą oddziału. Następnie grupa weszła w skład Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego. Do najgłośniejszych akcji jego oddziału 
należało rozbicie więzienia PUBP w Pułtusku (30 października 1946) i brawu-
rowe wyrwanie się z obławy MO i UB 15 sierpnia 1948 na bagnach Pulwy. 27 
sierpnia 1951 aresztowany po prowokacji MBP. Został skazany na karę śmierci. 
Wyrok wykonano 7 sierpnia 1952. Zginął razem z członkiem swojego oddziału 
Stanisławem Kowalczykiem ps. „Baśka”, „Odwet” w więzieniu przy ulicy Rako-
wieckiej w Warszawie.  

15. Adam ________ ( 6 ) ps. „Agata”, „Antek”, „Olek” (ur. 1915, zm. 1949  
w Warszawie). Żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny świa-
towej, a następnie żołnierz podziemia antykomunistycznego. Podoficer WP, 
żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość, w IV Zarządzie Głównym WiN piastował funkcję szefa siatki wywiadow-
czej o kryptonimie „Instytut Bakteriologiczny”. Aresztowany 17 października 
1947 w Krakowie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, 
skazany na karę śmierci w dniu 23 października 1948. Wyrok wykonano w war-
szawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej 14 stycznia 1949.  
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54. ŻOŁNIERZE AK W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 
ORAZ OBOZACH JENIECKICH – OFLAGACH I STALAGACH 
Po upadku Powstania Warszawskiego 15-17 tys. żołnierzy AK staje się jeńcami wo-
jennymi III Rzeszy Niemieckiej. Umierali w szpitalach obozowych od odniesionych  
w czasie powstania ran, byli mordowani w obozach koncentracyjnych, umierali  
w obozach pracy przymusowej. Wiele tysięcy nie skorzystało ze statusu jeńca wo-
jennego i wraz z ludnością cywilną Warszawy zostało wygnanych z miasta. Część  
z nich została wywieziona na roboty przymusowe lub trafiła do obozów koncentra-
cyjnych.  

Poziomo 

1. _______ ( 5 ) Niemiecki obóz jeniecki, w którym przetrzymywani byli oficerowie 
wzięci do niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych. W czasie II 
wojny światowej Niemcy utworzyli około 130 takich obozów (ich liczba ulegała 
zmianie). Pierwsze oficerskie obozy jenieckie założone zostały w 1939 w trak-
cie i tuż po zakończeniu działań wojennych na terytorium Polski.  

3. Oflag IX C __________ ( 8 ) – nie-
miecki obóz jeniecki stworzony w 1944 
dla kobiet-oficerów z Powstania War-
szawskiego. Był najgorszym ze 
wszystkich niemieckich oflagów. Skła-
dał się z 7 zapuszczonych baraków 
robotników budujących autostradę  
w 1938 oraz budynku administracyj-
nego. Znajdował się pod komendą 
władz Stalagu IX C w Bad Sulza. Nie-
miecki dowódca samego oflagu był 
raczej życzliwy, ale zupełnie bezrad-
ny. W grudniu 1944 przywieziono 380 
kobiet oficerów, 38 szeregowych or-
dynansów i 3 dzieci z innych obozów 
– Fallingbostel, Bergen-Belsen, Gross-Rosen, Altenburg, Lamsdorf i Sandbo-
stel. Polską komendantką obozu była mjr AK Wanda Gertz ps. „Kazik”. W cza-
sie zimy nie dano więźniarkom materiału na opał, a temperatura spadała aż do 
–17 °C. W marcu 1945 do Molsdorfu przyjechała delegat Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża dr. H. Landolt. Razem z nią przybył oficer z do-
wództwa armii niemieckiej. W swoim raporcie napisała m.in., że „obóz zadzi-
wiająco przypomina obóz koncentracyjny, a nie żaden oflag”. Niemiecki oficer 
obiecał poprawę sytuacji. Miesiąc później, 8 kwietnia, obóz został wyzwolony 
przez oddziały amerykańskie, ale zastano tam tylko 30 chorych, gdyż kilka dni 
wcześniej zdrowe kobiety zostały wyprowadzone marszem na zachód. Przeszły 
one tylko 35 km i spotkały oddziały kanadyjskie.  

Więżnarki oflagu IXC Molsdorf w obozie Pol-
skich Oficerów Kobiet w Burgu (Hesja). Pierw-
sza z lewej: Jadwiga Chruściel ,,Kozaczek", w 
środku amerykański komendant obozu mjr De-

smond. Czerwiec 1945 
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5. Oflag II C ____________ ( 10 ) (Do-
biegniew) – niemiecki obóz jeniecki 
przeznaczony dla oficerów Wojska 
Polskiego i ich ordynansów, istniejący 
podczas II wojny światowej. W II po-
łowie 1944 roku w obozie znalazło się 
103 oficerów – uczestników Powstania 
Warszawskiego.  

 Zrekonstruowane prycze obozowe
 

7. Władysław ______________ ( 12 ) „Dąb” „Esen" „Halny” , „Hucuł” (ur. 10 paź-
dziernika 1895, zm. 17 lipca 1958). Od sierpnia 1914 służył w 2. Pułku Piechoty 
Legionów (II Brygada Legionów). Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, dowo-
dząc od 1 maja do 15 września 1920 batalionem 105. Pułku Piechoty. Od 
kwietnia 1930 r do 1 marca 1932 dowodził batalionem 61. Pułku Piechoty, na-
stępnie został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), gdzie do-
wodził baonem KOP „Ostróg”. W kampanii wrześniowej dowodził Ośrodkiem 
Zapasowym 6. Dywizji Piechoty we Lwowie. Walczył w obronie Lwowa w rejo-
nie Sichowa i Pirogówki. W konspiracji od października 1939. Od 1940 do 1941 
komendant Okręgu Stanisławów ZWZ (głównie przebywał wtedy w Mikuliczy-
nie). Następnie od października 1941 był Komendantem Okręgu ZWZ/AK 
Lwów. Funkcję te pełnił aż do aresztowania wraz z żoną i synem przez Gesta-
po 17 grudnia 1942, więziony był w więzieniu przy ulicy Łąckiej we Lwowie, na-
stępnie na Majdanku gdzie kierował powstałą w początkach października 1943 
siatką AK. Potem od kwietnia do października 1944 był więziony w KL Oświę-
cimiu-Brzezińce, gdzie także kierował liczną i silną wojskową organizacją pod-
ziemną, pod jego kierownictwo przeszła w owym czasie kobieca organizacja 
konspiracyjna. Następnie zostaje przewieziony do KL Buchenwald-Wansleben, 
skąd uwolniły go wojska alianckie w kwietniu 1945. Ciężko chory do sierpnia 
1947 przebywał w polskim szpitalu wojskowym w Warburgu (Westfalia) , po 
czym powrócił do Polski w pociągu sanitarnym. Odznaczenia: Krzyż Srebrny 
Orderu Virtuti Militari (V klasa), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (czte-
rokrotnie).  

12. Miejscowość pod Warszawą, w której 
3 października 1944, na terenie fabry-
ki „Kabel”, został utworzony przez 
Niemców obóz przejściowy dla jeń-
ców z Powstania Warszawskiego. 
Przeszło przez niego 11 668 jeńców 
(około 3 tys. przez obóz w Skierniewi-
cach i 2,7 tys. przez Pruszków). Dzia-
łał krótko, od 4 do 15 października 
1944. Warunki bytowania były w nim 
skandaliczne. Mimo że był pilnie 
strzeżony, mieszkańcy miejscowości 
pospieszyli z szybką i skuteczną pomocą Żołnierze AK w drodze do Ożarowa
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sanitarną i żywnościową, nie zważając na surowe zarządzenia niemieckie. Po-
moc organizowały: Zarząd Gminy, Rada Główna Opiekuńcza i Polski Czerwony 
Krzyż. W organizacjach tych pracowali referenci służb Armii Krajowej: kwater-
mistrzostwa, Kadry Obywatelskiej oraz służby sanitarnej z doktorem Antonim 
Orsikiem „Bończą”. 6 października 1944 odszedł z obozu pierwszy transport 
jeńców z powstania, by po 48 godzinach dotrzeć do Łambinowic. W obozie tym 
jeńcy przebywali do 18 października, po czym rozesłano ich do różnych obo-
zów jenieckich, m.in. do Woldembergu, Gross-Born, Murnau, Muhlberg, Sand-
bostel, a także do Bergen-Belsen; kobiety trafiły do Oberlangen Oflag VI C.  
7 października 1944 odszedł kolejny transport do obozu w Fallingbostel, gdzie 
przebywali żołnierze polscy z kampanii 1939 roku. Transporty powstańców do 
stałych obozów odbywały się w zakratowanych wagonach bydlęcych. (6) 

14. Marsze _________ ( 7 ) – nazwa 
nadana najpierw przez środowi-
ska więźniarskie, następnie przez 
historiografów, marszom ewaku-
acyjnym wyruszającym z nie-
mieckich obozów koncentracyj-
nych podczas zbliżania się fron-
tów alianckich, przede wszystkim 
Armii Czerwonej, w 1944 i 1945 
roku. Wymarsz z obozów nastę-
pował na kilkanaście dni przed nadejściem frontu. Więźniowie, skrajnie wyczer-
pani pobytem w obozie i morderczą pracą, maszerowali w głąb Rzeszy, gdzie 
mieli nadal służyć jako darmowa siła robocza na potrzeby niemieckiego prze-
mysłu zbrojeniowego. Większość marszów odbywała się na mrozie, zimą 1944-
1945. Odcinki dziennej marszruty wynosiły ok. 20-30 km, noclegi improwizowa-
ne były najczęściej pod gołym niebem lub w nieogrzewanych pomieszczeniach 
gospodarczych i przemysłowych. Pasiaki więźniarskie nie pozwalały w wystar-
czającym stopniu zachować ciepła. Każde odstępstwo od kolumny traktowane 
było jako próba ucieczki bądź niezdolność do dalszej drogi i karane natychmia-
stową śmiercią. Śmiertelność podczas marszów była bardzo wysoka. Pierwsze 
marsze na ziemiach polskich wyszły w 1944 roku z Majdanka. 

15. Związek „_______ ( 5 )” – organizacja konspiracyjna o charakterze wojskowym, 
powstała w obozie na Majdanku w drugiej połowie 1943 roku. Skupił on „ele-
ment przeważnie wojskowy młodego pokolenia w stopniach podoficerskich i 
niższych oficerskich”. Byli to ludzie związani z PPR – Paweł Dąbek, ze Stron-
nictwem Narodowym – Wacław Lipski, Rudolf Pietroniec. Wśród członków tej 
organizacji znalazło się wielu akowców – Tadeusz Czajka, Stefan Drozd, Wiktor 
Piątkowski, Jan Szarzyński, Robert Skrzypczak, a także wielu nie zrzeszonych. 
Kierownictwo organizacji objął Kazimierz Maliński, jego zastępcami zostali: Pa-
weł Dąbek do spraw propagandowych i Mieczysław Osiński do spraw liniowych. 
Głównym zadaniem, jakie postawił sobie Związek, było rozbicie obozu przy 
pomocy zewnętrznych oddziałów partyzanckich. 
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W październiku 1943 roku kierownictwo związku przystąpiło do opracowania 
planu odbicia obozu przy pomocy zewnętrznych oddziałów partyzanckich. Pra-
ce nabrały tempa po wydarzeniach z 3 listopada 1943 – „Krwawa Środa” (eg-
zekucja więźniów żydowskich) – gdyż obawiano się, że po wymordowaniu Ży-
dów przyjdzie czas i na pozostałych więźniów. Jednak negatywne ustosunko-
wanie się Lubelskiej Komendy Okręgu AK do całej akcji spowodowało, że do 
odbicia obozu nie doszło. W następnej kolejności pod koniec lutego, lub na po-
czątku marca 1944 roku planowano bez powodzenia zbiorową ucieczkę jednak 
już bez pomocy z zewnątrz, a następnie ucieczkę kilkunastu osób. Dopiero w 
nocy z 16 na 17 marca 1944 całe trójosobowe kierownictwo Związku uciekło  
z lubelskiego obozu. Wykorzystali zawieję śnieżną, okryci białymi prześciera-
dłami, podczołgali się pod ogrodzenie blisko budki strażniczej od strony wsi 
Dziesiąta. Przygotowanymi nożycami saperskimi przecięli druty ogrodzeń i peł-
zając, dostali się do granicy obozu i po przecięciu ostatnich drutów wydostali 
się poza obóz.  

17. KZ Flossenbürg, w Bawarii koło miej-
scowości ________ ( 6 ), kilkanaście 
kilometrów od granicy z Czechosłowa-
cją, obok kamieniołomów granitu. Do 
obozu byli kierowani żołnierze Armii 
Krajowej, uczestnicy Powstania War-
szawskiego, jeszcze w czasie trwania 
walk powstańczych i po podpisaniu 
kapitulacji wraz z transportami tysięcy 
warszawiaków. W kwietniu 1945 do-
wództwo obozu zarządziło ewakuację 
obozu. 23 kwietnia 1945 obóz Flossenbürg został wyzwolony przez oddziały 
358. Pułku 90. Dywizji Piechoty US Army. Znajdowało się w nim wówczas 1,6 
tys. więźniów. W obozie straciło życie 38 żołnierzy Armii Krajowej (zmarło, zo-
stało zamordowanych lub los ich jest nie dotychczas całkowicie wyjaśniony).  

21. Obóz jeniecki Stalag XI A zorganizo-

h na bruk stacji i partiami wywożono do 

wany we wrześniu 1939 roku w 
_____________ ( 11 ), w byłych koń-
skich stajniach znajdujących się w 
kompleksie koszarowym poligonu po-
wstałego w 1893. Pierwszymi jeńcami 
byli polscy żołnierze kampanii wrze-
śniowej 1939 roku. W kilka dni po 
upadku Powstania Warszawskiego do 
obozu dotarł pierwszy transport 400 
ciężko rannych i chorych jeńców. 
Ciężko rannych wyładowano na noszac
szpitala obozowego. Lżej ranni i chorzy opuścili wagony towarowe, poganiani 
krzykami wachmanów pomaszerowali w zwartej kolumnie o własnych siłach. 
Jeńcy byli wycieńczeni walkami w powstaniu, wielu rannych nie miało od 2 ty-
godni zmienionych opatrunków, bandaże były brudne i pokrwawione, mundury i 
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ubrania często w strzępach, oblepione błotem, zanieczyszczone ściekami war-
szawskich kanałów, powstańcy byli głodni i spragnieni. Ciężko rannym lekarze 
jeńcy udzielili w miarę możliwości pierwszej pomocy. Tego samego dnia po po-
łudniu przybyły następne 2 transporty z rannymi i chorymi, w tym 445 kobiet, 
głównie z 21. Pułku Piechoty (z Żoliborza) i 54 małoletnich chłopców. Transpor-
tom towarzyszył personel lekarski, pielęgniarki i sanitariuszki. W transportach 
byli chorzy i ranni ze szpitali powstańczych ze Śródmieścia, np. z hotelu „Ter-
minus” przy ulicy Chmielnej 28, ze Złotej 35, Marszałkowskiej 71, Wspólnej 27, 
Szpitala Ujazdowskiego, Czerniakowskiego i punktów opatrunkowych z placu 
Dąbrowskiego 2/4, ulic Poznańskiej, Hożej 26 i Jasnej 10. Ciężko rannych 
przewieziono do lazaretu Gross Lübras. Lżej ranni i mogący iść o własnych si-
łach ponad 2-kilometrową odległość przebyli pieszo, często słaniając się z wy-
czerpania, w kolumnie marszowej poganiani przez wachmanów. Rannych i 
chorych umieszczono w zupełnie nieprzygotowanych i nie nadających się do 
tego celu barakach, częściowo pozbawionych drzwi, okien, szyb i podłóg. Nie 
mających urządzeń sanitarnych, brudnych i opanowanych przez insekty i 
szczury. 242 zdrowe kobiety, tzn. „Żoliborzanki”, umieszczono w podobnie fa-
talnych barakach na terenie lazaretu w bezpośredniej bliskości baraków cho-
rych na gruźlicę jeńców. W sumie do obozu i należącego do niego Lazaretu 
Gross Lübras przybyło 2655 jeńców z Powstania Warszawskiego. W kilka dni 
po przybyciu transportów wysłano pierwszych 950, zdrowych lub uznanych za 
zdrowych do pracy. 10 małoletnich chłopców, uczestników powstania, wysłano 
do cywilnego obozu pracy przymusowej w Magdeburgu. Bici i poniewierani pra-
cowali w firmie Schäfer & Budenberg. Pozostałych 44 wywieziono do komanda 
pracy w Górach Harcu. 50 kobietom, w tym ze stopniami oficerskimi i podofi-
cerskimi, odebrano status jeńca wojennego, siłą, pod groźbą użycia broni, za-
ładowano je na samochody i wywieziono do pracy już jako cywilne robotnice 
przymusowe. Po kilkakrotnym odmawianiu pracy wróciły do Gross Lübras i jak 
wszystkie kobiety żołnierki powstania z innych obozów w grudniu 1944 wysłano 
je do karnego obozu VI C Oberlangen, gdzie zostały 12 kwietnia 1945 roku wy-
zwolone przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka. W obozie 
zmarło 52 żołnierzy uczestników Powstania Warszawskiego.  
Gwara _________ ( 7 ) – słownictwo używane w obozach k22. oncentracyjnych. 

zajmujące się sortowaniem rzeczy oso-

-

ym koman-

e zwieszo-

Przykłady (w porządku alfabetycznym): 
• kanada – zarówno komando robocze 

bistych zabranych więźniom i Żydom, przywiezionym na śmierć w komorach 
gazowych, jak i baraki w obozie koncentracyjnym Auschwitz, w których gro-
madzono i sortowano te rzeczy przed ich wywózką do Niemiec. W 1945 roku 
baraki największego kompleksu Kanady, na tyłach obozu Auschwitz II Birke-
nau zostały spalone przez Niemców cofających się przed Armią Czerwoną; 

• pipel – podwładny kapo lub blokowego, służył im i wypełniał ich polecenia; ro
lę pipla pełniło zwykle dziecko ocalałe z żydowskiego transportu; 

• prominent – więzień funkcyjny lub zatrudniony w uprzywilejowan
dzie, mieszkający w bloku „prominenckim” (osobne łóżka z pościelą, często 
zmieniana bielizna osobista, zwolnienie od karnych ćwiczeń, itp.); 

• tracz – upadlające ćwiczenie polegające na tym, że nagi więzień z
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ną głową, podtrzymywany przez dwóch również nagich kolegów na ich bar-
kach za nogi i ręce, musiał, zginając się w biodrach, rytmicznie dotykać twa-
rzą pośladków tych współwięźniów; 

• winkiel (z niem. der Winkel – „kąt, kątowy" także: „trójkąt") – w pol. gwarze 

23. Stalag IV-B __________ ( 8 ) – część 

t

 

 

 

24. Obóz ________________ ( 14 ) – miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyro-
y  z różnych powodów za niewygodne dla 

obozowej trójkąt malowany farbą lub naszywany na odzieży więźnia, na wy-
sokości piersi, który swą barwą klasyfikował go do odpowiedniej grupy osa-
dzonych. System oznakowania więźniów barwnymi trójkątami wprowadzono 
w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau, później został on przejęty 
w zbliżonej formie w innych obozach. I tak np. trójkąt czerwony oznaczał 
więźniów politycznych; fioletowy – Świadków Jehowy, zielony złodziei, oszu-
stów i fałszerzy; natomiast czarny – prostytutki, bandytów i morderców. 
Gwiazdę Dawida umieszczano – przez dodanie drugiego, żółtego trójkąta 
skierowanego w przeciwnym kierunku pod trójkątem zasadniczym – na pa-
siakach osób pochodzenia żydowskiego. Na winklach umieszczano również 
litery oznaczające narodowości, np. P – dla Polaków, U – dla Ukraińców,  
R – dla Rosjan itd. Pod winklem umieszczano ewentualne dodatkowe ozna-
czenia (np. karne komando) oraz numer więźnia. Blokowi i kapo nosili kurtki 
z czerwonym pasem na plecach.  

Stalag IV B, jednego z największych 
niemieckich obozów jenieckich w II 
wojnie światowej. W październiku 
1944 in ernowano tu kilka tysięcy Po-
laków z Powstania Warszawskiego.  

ku sądu, dużej liczby osób uznawan ch
niemieckich władz okupacyjnych. Służyć miał różnym celom – od miejsca cza-
sowego odosobnienia osób, wobec których zostaną podjęte później inne decy-
zje, poprzez obóz pracy przymusowej, aż po miejsce fizycznej eksterminacji – 
klasycznymi przykładami były w III Rzeszy: Dachau, Mauthausen-Gusen, Stut-
thof. Szczególnym przypadkiem był jest obóz zagłady, zwany także „fabryką 
śmierci”. Obozy takie tworzone były przez Sowiecką Rosję (tam zwane łagrami)  
i przez hitlerowskie Niemcy, m.in. na ziemiach polskich: najważniejsze z nich to 
Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Kulmhof, Treblinka, Sobibór i Bełżec.  
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Pionowo 

2. Stalag XI B _______________ ( 13 ) 
k. Hanoweru – obóz, do którego 11 
października 1944 przywieziono 475 
kobiet przydzielone do 36. Pułku Pie-
choty i dowództwa Korpusu Warszaw-
skiego AK. Po kilku dniach wydzielono 
90 oficerów z 9 ordynansami i prze-
wieziono do obozu koncentracyjnego 
Bergen-Belsen, do części wydzielonej 
jako Oflag. W stalagu pozostały 374 
kobiety, w tym 16 zakonspirowanych oficerów, występujących wobec władz 
niemieckich w stopniu starszego sierżanta, realizując tym samym wcześniejszy 
rozkaz dowództwa AK opieki nad młodszymi kobietami-żołnierzami i deklarując 
chęć pójścia z nimi do Stalagów. Z Bergen-Belsen, podobnie jak i z innych 
obozów, grupę kobiet-jeńców wywieziono siłą na roboty – do odgruzowywania 
torów kolejowych i do fabryk zbrojeniowych. Tu również nakłaniano je do zrze-
czenia się praw jenieckich. W grudniu 1944 kobiety-oficerowie trafiły do Mols-
dorfu, a żołnierze do Oberlangen.  

4. Stalag 344 __________ ( 8 ) (Łambi-
nowice) – obóz, do którego przywie-
ziono powstańców warszawskich w 
liczbie ok. 6 tys. (m.in. rtm Witolda Pi-
leckiego, Aleksandra Gieysztora, Ro-
mana Bratnego, Stanisława R. Dobro-
wolskiego i Józefę Radzymińską), 800 
młodocianych w wielu 8-18 lat oraz 
kobiety-żołnierzy AK z przydziałem do 
KG AK oraz 15. i 21. Pułku Piechoty 
AK. Kobiety skierowano do Stalagu IV 
B Mühlberg nad Łabą. Po 3 tygo-
dniach pobytu wydzielono grupę ko-
biet-żołnierzy w stopniu oficerskim. 
Spośród żołnierzy wydzielono grupę 237 kobiet i skierowano do pracy w fabry-
ce broni w Chemnitz, co było złamaniem art. 31 konwencji genewskiej. Po 
zbombardowaniu fabryki w połowie marca 1945 przez samoloty alianckie kobie-
ty zostały wywiezione w dwóch partiach do Stalagu VI C w Oberlangen. Ofice-
rów i kobiety, które odmówiły pracy w komandach roboczych, przewieziono do 
Stalagu IV F Altenburg (Hartmannsdorf). Kobiety-oficerowie zostały później 
przewiezione do Oflagu Molsdorf.  

Ruiny starych baraków 
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6. KZ ____________ ( 10 ) – po upadku 
Powstania Warszawskiego deporto-
wano tu 6 tys. żołnierzy AK i cywilów. 
Łączna liczba polskich więźniów wy-
niosła około 17 tys. mężczyzn, kobiet  
i dzieci. Obóz zorganizowany był jak 
ogromna fabryka, która, wykorzystując 
niewolniczą pracę więźniów, produko-
wała sprzęt wojskowy dla niemieckiej 
armii. Wczesną wiosną 1945 roku był 
jednym z ostatnich jeszcze nie wy-
zwolonych przez wojska alianckie. 19 kwietnia rozpoczęto ewakuację obozu w 
kierunku Lubeki. Więźniów przewożono koleją. Między 20 a 26 kwietnia zgro-
madzono w porcie przemysłowym Lubeki 11 tys. więźniów. Dowództwo SS po-
stanowiło luksusowy statek „Cap Arcona”, dwa frachtowce „Athen” i „Thilbeck”, 
oraz stojący na redzie w odległości 2 mil na wysokości Sierksdorf-Haffkrug sta-
tek „Deutschland” zamienić w pływające więzienie. 26 kwietnia rozpoczęto za-
pełnianie statków więźniami. W straszliwych warunkach, bez pożywienia i wo-
dy, bez podstawowych leków dla chorych i rannych, umieszczono na nich 9,4 
tys. osób. Zamknięto je w kajutach i ładowniach, bez światła i dostępu do świe-
żego powietrza. 3 maja w godzinach rannych wszystkie trzy jednostki zostały 
skutecznie trafione przez lotnictwo brytyjskie. Z 9,4 tys. więźniów pochodzących 
z 24 krajów zdołało uratować się tylko 2,4 tys.  

Statek „Cap Arcona” 

8. ________ ( 6 ) W czasie II wojny światowej niemiecki obóz jeniecki dla szere-
gowych i podoficerów.  

9. Stalag VI C ... – niemiecki obóz je-
niecki znajdujący się 6 km na zachód 
od wioski Oberlangen w prowincji 
Elmsland w północno-zachodnich 
Niemczech. W czerwcu 1940 roku 
skierowano tam z innych obozów je-
nieckich około 1,4 tys. polskich ofice-
rów z kampanii wrześniowej 1939. W 
listopadzie roku 1944 przywieziono do 
obozu kobiety oraz podoficerowów  
i szeregowych z Powstania Warszaw-
skiego. Międzynarodowy Czerwony Krzyż (MCK) został wcześniej poinformo-
wany o likwidacji obozu i nikt nie wiedział, że polscy jeńcy-kobiety nadal w nim 
przebywają. Z tego powodu do obozu nie docierały paczki z pomocą MCK. Wa-
runki bytowe były bardzo ciężkie, szczególnie w zimie. W połowie grudnia 1944 
przywieziono kolejną grupę kobiet-jeńców ze Stalagu X B w Sandbostel, a pod 
koniec roku kolejną grupę ze Stalagu XI-A w Altengrabow, a właściwie z pobli-
skiego podobozu w Gross Lübras, w większości harcerek. 18 kwietnia 1945 
obóz został wyzwolony przez oddział 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka i osta-
tecznie zlikwidowany w pierwszych dniach maja 1945. Kobiety-jeńcy zostały 
przeniesione do znacznie obszerniejszego obozu w Niederlangen, skąd we 
wrześniu rozjechały się po świecie. (10) 
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Deportacja mieszkańców Warszawy z Dworca 
Zachodniego do obozu w Pruszkowie

10. Dulag 121 (Durch Leger – Obóz 
Przejściowy) __________ ( 8 ) – nie-
miecki obóz przejściowy utworzony 6 
sierpnia 1944 na terenie dawnych Za-
kładów Naprawczych Taboru Kolejo-
wego, w którym gromadzono cywilną 
ludność Warszawy  
i okolicznych miejscowość wypędzaną 
z domów w trakcie oraz po zakończe-
niu Powstania Warszawskiego. Przez 
obóz przeszło w tym okresie od 390 
do 410 tys. osób, spośród których 
dziesiątki tysięcy zostały po krótkim pobycie w obozie wywiezione na roboty 
przymusowe w głąb Rzeszy lub zesłane do obozów koncentracyjnych.  

11. Koncentration Lager ________ ( 6 ) – 
pierwszy niemiecki obóz koncentracyj-
ny założony wiosną 1933 w opuszczo-
nej fabryce amunicji, na północ od 
Monachium, w południowych Niem-
czech. Funkcjonował do 29 kwietnia 
1945, oswobodzony przez wojska 
amerykańskie. Do tego obozu, spo-
śród 21 tys. więźniów z obozu koncen-
tracyjnego we Flossenbürgu dotarło w 
„Marszu Śmierci” 2 tys. osób.  

13. Stalag IV-B/H __________ ( 8 ) – 
część Stalagu IV B, jednego z naj-
większych niemieckich obozów jeniec-
kich w II wojnie światowej. W paź-
dzierniku 1944 przywieziono tu w 
dwóch pociągach 1029 rannych z Po-
wstania Warszawskiego, 63 lekarzy, 
183 pielęgniarek, sanitariuszek, far-
makologów, 60 personelu pomocni-
czego oraz 237 innych osób (rodziny 
lekarzy razem z dziećmi). Przywiezio-
no też wyposażenie sali operacyjnej, 

stomatologicznej i aparat rentgenow-
ski oraz materiały i lekarstwa – ocalo-
ne z ruin Warszawy. Komendantem 
polskiego obozu był płk. dr Leon Strehl, szef sanitarny w komendzie głównej 
Armii Krajowej od kwietnia 1944 do końca powstania. Naczelnym chirurgiem był 
ppłk. dr. Tadeusz Bętkowski. 23 kwietnia 1945 obóz został wyzwolony przez 
Armię Czerwoną. W czerwcu część kobiet-jeńców wraz z grupą Włochów i 
Francuzów przedostała się do strefy amerykańskiej. Inne wróciły do Polski.  

Blok X, Piece krematoryjne; stan współczesny 

Kobiety – żołnierze AK po przybyciu do Zeithain 
w październiku 1944 roku 
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16. Stalag X B ____________ ( 10 ) koło 
Hamburga – do tego obozu przewie-
ziono kobiety z 72. Pułku Piechoty AK. 
Było ich około 500, w tym 90 ze stop-
niami oficerskimi. W grudniu 1944 wy-
łączono grupę kobiet-oficerów, które 
następnie przewieziono do Molsdorfu. 
Grupę podoficerów i szeregowców w 
okresie grudzień 1944 – luty 1945 
przewieziono do Oberlangen.  

 

18. KZ _________ ( 7 ) -Sandhofen – 
obóz powstał 27 sierpnia 1944 w dniu 
przybycia 1060 Polaków wyselekcjo-
nowanych tydzień wcześniej w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. W więk-
szości młodzi i zdrowi, aresztowani lub 
„zagarnięci w łapankach” na ulicach 
walczącej powstańczej Warszawy, już 
po pierwszej wstępnej selekcji doko-
nanej w pruszkowskim obozie przej-
ściowym w czasie składania transpor-
tów „niewolników” do pracy w III Rze-
szy. Zagłada poprzez morderczą pra-
cę postępowała w błyskawicznym tempie, po dwóch miesiącach chorób i wa-
runków obozowych transport warszawski nie nadawał się do dalszej pracy. 
Koncern Daimler-Benz AG, na potrzeby którego pracowali więźniowie, pozby-
wał się niezdatnych do pracy, przekazując w grudniu 1944 roku 200 najbardziej 
wycieńczonych i chorych do obozu śmierci w Vaihingen, gdzie w przeciągu kil-
ku tygodni zmarło 111 więźniów. 400 odesłano do obozu koncentracyjnego w 
Buchenwaldzie, 200 do podobozu Unterriexingen. Ostatni transport około 90 
chorych, przeważnie z zaawansowaną gruźlicą i chorobą głodową, niezdolnych 
do utrzymania się na nogach, wysłano 8 marca 1945 roku do Vaihingen. Pozo-
stałych więźniów zdolnych do pracy w dniu 22 marca 1945 roku ewakuowano w 
marszu śmierci do podobozu Kochendorf, obozu czynnej jeszcze fabryki zbro-
jeniowej mieszczącej się w podziemnych korytarzach kopalni soli. Na początku 
kwietnia, wspólnie z więźniami z Kochendorf i po drodze z podobozu Hessen-
tal, ruszył morderczy w skutkach marsz śmierci znany jako „Hessentaler Tode-
smasch”. Krańcowo wyczerpani, pozostali przy życiu więźniowie dotarli do KZ 
Dachau. Nieliczna grupa została 29 kwietnia 1945 wyzwolona przez oddziały 
42. i 45. Dywizji Piechoty 7 Armii USA.  

Wnętrze byłej klasy szkolnej zamienionej na 
pomieszczenie obozowe, w którym umieszcza-

no 60–70 więźniów 
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19. _______ ( 5 ) Śmierci – z KZ Flossenbürg pomaszerowało 21 tys. więźniów, z 
których w drodze zmarło co najmniej 10 tys. Celem tych marszów był obóz kon-
centracyjny Dachau.  

20. Obóz przejściowy w kościele św. 
___________ ( 9 ) na Woli7 – obóz dla ludności 
cywilnej, utworzony przez Niemców w pierw-
szych dniach Powstania Warszawskiego na te-
renie Woli. Kościół stanowił punkt zborny dla 
wypędzanych mieszkańców północnych dzielnic 
Warszawy, którzy w fatalnych warunkach sani-
tarnych zmuszeni byli oczekiwać tam na wywie-
zienie do obozu przejściowego w Pruszkowie. 
W czasie Powstania Warszawskiego przez 
świątynię przeszło około 90 tys. mieszkańców 
Warszawy. W jej okolicach funkcjonariusze SS 
zamordowali ponad 400 osób. Ofiarami byli za-
zwyczaj mężczyźni, których podejrzewano o 
udział w powstaniu, lub osoby podejrzewane o 
żydowskie pochodzenie.  

 
 
 
 

                                                 
7 O kościele wolskim jedni piszą: Św. Wojciecha, inni – Św. Stanisława. Jego patronem jest Św. Stanisław, 

natomiast administracyjnie jest to to parafia Św. Wojciecha – na tym terenie stał bowiem nieistniejący już 
kościólek pod tym wezwaniem. I tak już pozostało. 
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55. ŻOŁNIERZE AK W POLSKICH WIĘZIENIACH KARNO-
ŚLEDCZYCH ORAZ SĘDZIOWIE I PROKURATORZY APARATU 
REPRESJI W LATACH 1944 – 1956  
Po zakończeniu wojny najbardziej zagrożeni byli ci, którzy zasłużyli się w walce  
o wolność, zwłaszcza żołnierze Armii Krajowej, osoby działające w konspiracji i ci, 
którzy po wojnie postanowili nie składać broni. Zwalczaniem ich do roku 1956 zaj-
mowali się sędziowie i prokuratorzy aparatu represji, którzy nie odpowiedzieli  
w pełni lub czasami nigdy za swoje zbrodnie popełnione na żołnierzach Armii Kra-
jowej. W tym okresie została rozbudowana w Polsce sieć więzień karno-śledczych, 
wśród których do najcięższych należały Mokotów, Wronki, Rawicz, Fordon i Ino-
wrocław. Krótko po wojnie było 179 więzień i aresztów resortu bezpieczeństwa pu-
blicznego. Dodatkowo swoje siedziby posiadały GZI, NKWD czy NKGB. 
Poziomo 

1. Stanisław Zarako-____________ ( 10 ) vel Stanisław Zarakowski (ur. 7 listopa-
da 1909 w m. Swołna, Ujezd Dryssa w guberni witebskiej, zm. 11 kwietnia 1998  
w Warszawie) – naczelny prokurator wojskowy od 2 lipca 1950 do 19 kwietnia 
1956. W 1935 ukończył prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
Słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w latach 1932-1933. Walczył 
w kampanii wrześniowej. W czasie wojny pracował jako buchalter. 3 lutego 
1945 został zmobilizowany do 36. Pułku Piechoty 8. DP i wyznaczony na sta-
nowisko dowódcy plutonu, a później zastępcy dowódcy kompanii. W czasie for-
sowania Nysy Łużyckiej, 16 kwietnia 1945 został lekko ranny w lewe przedra-
mię. W lipcu 1945 przeniesiony został do prokuratury. Uczestniczył w wielu pro-
cesach stalinowskich, w których albo sam oskarżał, albo też zatwierdzał akty 
oskarżenia; wydał wiele wyroków śmierci. Brał udział m.in. w procesach: człon-
ków II Zarządu Głównego WiN, członków III Zarządu Głównego WiN i Komitetu 
Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznej Polski Podziemnej. Główny 
oskarżyciel w tzw. procesie generałów, a także oskarżyciel w procesach ofice-
rów Wojska Polskiego II RP. Generał brygady od 1953. Przeniesiony do rezer-
wy 19 kwietnia 1956. Po zwolnieniu ze służby, w latach 1956-1957, pracował 
jako zastępca dyrektora Centralnego Zarządu Obrotu Produktami Naftowymi  
i naczelnik Wydziału Prawnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Central-
nego Zarządu Ceł (1957-1968). 30 kwietnia 1968 przeszedł na emeryturę. W 
1991 Lech Wałęsa zdegradował go do stopnia szeregowca. Uniknął odpowie-
dzialności za swoje czyny zarówno w okresie PRL, jak i III RP.  

5. Roman ___________ ( 9 ), właściwie Nasiek (Natan) Grinszpan-Kikiel (vel Na-
tan Grünsapau-Kikiel), Grinszpan Menasze, ps. „Feliks”, „Ernest”, „Jaszka” (ur. 
22 maja (16 lutego) 1907, zm. 1 lipca (12 lipca) 1968) – działacz komunistycz-
ny, generał brygady bezpieczeństwa publicznego Polski Ludowej. W latach 
1935-1936 był funkcjonariuszem okręgowym KPP w Zagłębiu, na Śląsku  
i w Poznaniu. Został skazany w 1936 na 7 lat więzienia za działalność komuni-
styczną (przebywał w więzieniu w Rawiczu, gdzie dzielił celę m.in. z Władysła-
wem Gomułką). W 1939 podczas obrony Warszawy walczył w batalionach ro-
botniczych, następnie przedarł się do zajętego przez ZSRR Brześcia, gdzie do 
1941 był naczelnikiem wydziału handlu, następnie pracował w redakcji „Sztan-

 129



55. ŻOŁNIERZE AK W POLSKICH WIĘZIENIACH KARNO–ŚLEDCZYCH ORAZ … 

daru Wolności”. Od 1941 w ZSRR walczył w oddziale partyzantki radzieckiej 
„Brygada im. Stalina” na Białorusi (Baranowicze, Brześć, Pińsk), jako dowódca 
oddziału, komisarz polityczny i szef wywiadu brygady. Od lipca 1944 oficer w 
Resorcie BP w stopniu podpułkownika. Następnie, w sierpniu 1944, objął sta-
nowisko dyrektora Departamentu Kontrwywiadu w ówczesnym Resorcie Bez-
pieczeństwa Publicznego. Sprawował tę funkcję do 6 września 1945. Jedno-
cześnie (od 15 stycznia 1945 do 9 stycznia 1949) pomocnik Ministra Bezpie-
czeństwa. Po reorganizacji struktur ministerstwa z 6 września 1945 roku stanął 
na czele Departamentu I MBP odpowiedzialnego za kontrwywiad, gdzie pozo-
stał do stycznia 1946. W 1947 przesłuchiwał w X Pawilonie więzienia mokotow-
skiego rtm. Witolda Pileckiego. Od 24 lutego 1949 do 1954 był członkiem Ko-
misji Bezpieczeństwa KC PZPR nadzorującej aparat represji stalinowskich w 
Polsce. W 1956 aresztowany i w marcu 1957 skazany na 15 lat więzienia za 
torturowanie zatrzymanych i kopiowanie metod beriowszczyzny w organach 
bezpieczeństwa.  

 6. ________ ( 6 ) Nazwa więzienia karno-
śledczego nr III w Warszawie. Było to 
więzienie Urzędu Bezpieczeństwa i 
NKWD przeznaczone dla żołnierzy 
Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbroj-
nych oraz innych organizacji podziem-
nych, działające w latach 1944-1956 
na warszawskiej Nowej Pradze, z sie-
dzibą w nieistniejącym już budynku 
przy ul. Ratuszowej 11 (obecnie Na-
mysłowska 6). Więzienie powstało w 
1944 roku na terenach koszar 36. Puł-
ku Piechoty Legii Akademickiej, wybu-
dowanych jeszcze za czasów carskiej 
Rosji. Od początku swego istnienia by-
ło miejscem kaźni żołnierzy zbrojnego podziemia oraz członków tajnych organi-
zacji. Uważane było za jedno z najcięższych więzień tego typu, słynęło z tortur  
i licznych egzekucji. Najczęstszymi metodami tortur było bicie gumowymi pał-
kami, kopanie po nerkach, głowie i piszczelach, a także sadzanie więźniów na 
nodze od stołka z uniesionymi nogami.  

Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich 
Więzieniach 1944–1956”, znajdujący się w 
miejscu więzienia karno–śledczego nr 3 w 

Warszawie 

8. Eugeniusz __________ ( 8 ) (ur. 6 listopada 1921 w Steniatynie, zm. 6 paź-
dziernika 2012) – zbrodniarz i oprawca okresu stalinizmu, oficer UB, śledczy. 
Początkowo, od 21 grudnia 1944 (jako wywiadowca, potem porucznik), praco-
wał w Tomaszowie Lubelskim, później awansował do stopnia majora i został 
przeniesiony do Warszawy. Źródła i relacje przesłuchiwanych w procesach sta-
linowskich wskazują, że był jednym z najokrutniejszych śledczych. Przesłuchi-
wał m.in. Tadeusza Płużańskiego w śledztwie związanym z grupą Witolda,  
a także samego „ochotnika z Auschwitz” – rotmistrza Witolda Pileckiego. W 
1946 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Służbę w aparacie bezpieczeń-
stwa PRL zakończył w stopniu pułkownika 15 czerwca 1984 roku. W 1996 roku 
został skazany w procesie Adama Humera na 7,5 roku więzienia, nie odbył ani 
dnia kary ze względu na zły stan zdrowia.  
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12. Zygmunt ____________ ( 10 ) (ur. 30 sierpnia 1921 w Święcicy, zm. 23 listo-
pada 1983 we Wrocławiu). Jesienią 1941 wstąpił do NOW, później przeszedł 
do ZWZ-AK, gdzie używał pseudonimu „Karaś”. Skończył szkołę podchorążych 
AK i został kapralem oraz dowódcą plutonu w gminie Obrazów w powiecie san-
domierskim. Od lipca 1944 w 2. Dywizji Piechoty AK. Brał udział w walkach par-
tyzanckich na Kielecczyźnie pod Kawęczynem, Miedzianą Górą, Wzdołem, 
Siekiernem i w okrążeniu w lasach starachowickich. Latem 1944 powierzono 
mu dowództwo plutonu ciężkich karabinów maszynowych. W grudniu 1944, po 
rozformowaniu jednostki, zerwał kontakty organizacyjne z AK. W marcu 1945 
został zmobilizowany do LWP. W styczniu 1946 przeniesiony do pracy w woj-
skowym wymiarze sprawiedliwości.. W lutym 1948 skazał na śmierć dwóch 
członków podziemnej organizacji antykomunistycznej „Czarna Śmierć” – Bog-
dana Krutowicza i Wiktora Plurę, a w czerwcu 1948 żołnierza AK Bronisława 
Cybucha (wszyscy trzej zostali ułaskawieni przez prezydenta Bolesława Bieru-
ta).  
W sierpniu 1948 skazał na śmierć trzech członków okręgu kierownictwa WiN 
we Wrocławiu Ludwika Marszałka, Stanisława Ciska i Stanisława Dydo oraz 
dwóch innych członków WiN – Jana Klamuta i Leona Macherowskiego. Wśród 
sądzonych przez Bukowińskiego byli głównie ludzie młodzi, akowcy, członkowie 
WiN i lokalnych grup antykomunistycznych, także kilka kobiet. W grupie kilku-
dziesięciu skazanych było wielu z wysokimi wyrokami. Jesienią 1948 za nad-
używanie alkoholu został zdegradowany do stopnia porucznika i karnie prze-
niesiony do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, gdzie w grudniu 
1948 skazał na śmierć Zdzisława Czaplickiego, w styczniu 1949 żołnierza NSZ 
Jana Brauna, a w kwietniu 1949 braci Bogackich. Ponadto skazał na kary dłu-
goletniego więzienia ponad 65 działaczy NSZ i NZW. W lutym 1950 został 
aresztowany i na 7 miesięcy osadzony w areszcie Okręgowego Zarządu Infor-
macji Nr 1 w Warszawie (wojskowego UB) pod zarzutem udziału w zabójstwie 
w 1943 dwóch jeńców radzieckich. Wyrokiem WSR w Warszawie z 19 września 
1950 został uniewinniony. Zdemobilizowany 31 grudnia 1950. W 1952 został 
zwerbowany do współpracy przez funkcjonariuszy Wydziału III WUBP we Wro-
cławiu. Do 1959 jako agent UB o pseudonimie „Grotkiewicz” wydawał bezpiece 
byłych żołnierzy AK.  

14. Metoda ______ ( 4 ) – jeden ze sposobów tortur. Przesłuchiwanemu związy-
wano nogi i ręce, a następnie, kładąc skrępowane nogi, na taborecie sadzano 
go w taki sposób, że cały ciężar ciała spoczywał na wystającym ze ściany haku.  

15. Metoda odwróconego ________ ( 6 ) – jeden ze sposobów tortur, polegający 
na usadawianiu nagiego lub będącego w samej bieliźnie więźnia na nodze od-
wróconego taboretu.  
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16. Więzienie _____________ ( 11 ) – 
więzienie w Krakowie przy ul. Monte-
lupich, pierwotnie pełniące funkcje ko-
szar wojskowych, mieszczące się w 
budynku będącym od XVI wieku wła-
snością włoskiej rodziny kupiecko-
bankierskiej Montelupich. W latach II 
wojny światowej znajdowało się tam 
hitlerowskie więzienie policyjne podle-
gające Gestapo. W latach 1940-1944 
więzionych w nim ok. 50 tys. osób. Po 1945 w budynku znajdowało się cię żkie 
centralne więzienie karno-śledcze Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD, przez które 
przeszło kilka tysięcy polskich żołnierzy, głównie z Armii Krajowej oraz WiN,  
z których część wywieziono w głąb ZSRR na zesłanie, oraz żołnierzy Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii.  

21. Więzienie w _________ ( 7 ) – po 
przejściu frontu w dniu 23 stycznia 
1945 zostało przejęte przez NKWD. W 
lutym na stanowisko naczelnika powo-
łano kpr. Władysława Sadolewskiego, 
lecz do maja 1945 pawilon II, tzw. 
„czerwony”, pozostawał w dyspozycji 
NKWD. Więzienie dysponujące dwo-
ma pawilonami z celami do poje-
dynczego osadzania więźniów, syste-
mem cel dyscyplinarnych oraz karce-
rów, zapewniało realizację zadań represyjnych i eksterminacyjnych wobec 
więźniów. Zadania te sfo rmułował Bolesława Bieruta 4 października 1944: „Po-
lityka bezpieczeństwa publicznego powinna być skierowana na unieszkodliwia-
nie tych, którzy przeciwstawiają się programowi PKWN.” W maja 1945 prze-
kształcono obiekt w więzienie polityczne. Pierwsza grupa więźniów politycz-
nych, żołnierzy Armii Krajowej, przeniesionych z obozu NKWD w Rembertowie, 
trafiła tam w końcu maja. Od lipca 1945 rozpoczął się proces systematycznego 
przyjmowania dużych transportów więźniów politycznych kierowanych ze 
wszystkich regionów kraju. Pierwszy transport (35 osób) skazanych za działal-
ność polityczną „ wrogów ludu” z Poznania dotarł 4 lipca 1945. Ostatni w lipcu 
1956 – byli to aresztowani uczestnicy wypadków w Poznaniu z czerwca 1956. 
W latach 1945-1956 przez więzienie przeszło 19 173 więźniów – aresztowa-
nych, skazanych i internowanych. Liczba ta nie obejmuje osób uwięzionych w 
pierwszym okresie – jeńców, internowanych oraz osób pozostających w dyspo-
zycji NKWD. Koncentracja dużej grupy więźniów politycznych powodowała, że 
obiekt był systematycznie przeludniany. Najwyższy stan dzienny 3785 osób 
odnotowano w dniu 1 października 1951.  

24. Adam Teofil _______ ( 5 ) (właśc. Umer, ur. 27 kwietnia 1917 w Camden 
(USA), zm. 1 poł. listopada 2001 w Warszawie) – polski funkcjonariusz służb 
bezpieczeństwa, zbrodniarz stalinowski. W czasie studiów należał do Związku 
Akademickiej Młodzieży Socjalistycznej. W połowie października 1939 wyjechał 
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do Lwowa i wstąpił na kurs prawa na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie m.in. zo-
stał „brygadierem grupy propagandowej”. W marcu 1941 został członkiem 
Komsomołu we Lwowie. W resorcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
od 12 września 1944 (m.in. od 1 lipca 1947 wicedyrektor, jednocześnie naczel-
nik Wydziału II Departamentu Śledczego MBP, od 1 września 1951 wicedyrek-
tor Departamentu Śledczego MBP). W okresie 12 września 1944 – 31 stycznia 
1951 brał udział w walkach z „bandami” i „reakcyjnym podziemiem”. Zwolniony 
ze stanowiska 31 grudnia 1954, z resortu 31 marca 1955 za niedozwolone me-
tody w śledztwie. W późniejszym czasie, mimo iż formalnie był poza resortem, 
faktycznie doradzał organom SB jako specjalista od ruchu narodowego. Polskie 
podziemie wydało na niego wyrok śmierci, jednak nie zdążono go wykonać. 
Tymczasowo aresztowany w 1992. W 1994 skazany za wymuszanie zeznań 
torturami. Udowodniono mu udział w wielu przesłuchaniach, upokarzanie, gło-
dzenie i torturowanie więźniów politycznych. Skazany został na dziewięć lat 
więzienia, w drugiej instancji w 1996 zmniejszono wyrok do siedmiu i pół roku, 
zmarł podczas przerwy w wykonywaniu kary. Na procesie zeznawały jego ofia-
ry, m.in. Juliusz Bogdan Deczkowski (AK) i Maria Hattowska (WiN), Stanisław 
Skalski.  

25. Jan ____________ ( 10 ) (ur. 15 października 1907 w Latrobe w stanie Pen-
sylwania w USA, zm. 18 marca 1975) – zbrodniarz i oprawca okresu stalinizmu, 
oficer LWP, sędzia sądów wojskowych, adwokat, żołnierz AK. Jego żona, Sta-
nisława, również kapitan AK, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari, była adiutan-
tem gen. Augusta Fieldorfa „Nila”. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w 1931 roku i dwa lata później, jako zawodowy wojskowy, rozpo-
czął pracę jako sędzia w Wojskowych Sądach Rejonowych w Grodnie i Tarno-
polu. W okresie okupacji działał w ZWZ-AK, w którym zajmował się m.in. orga-
nizacją oddziałów partyzanckich na Podhalu i w powiecie miechowskim. Był 
dowódcą batalionu od sierpnia 1941 do stycznia 1945. Został odznaczony 
Krzyżem Walecznych za udział w akcji na niemiecki transport kolejowy, zaś za 
walkę z okupantem – Srebrnym Krzyżem Zasługi. Do Rejonowej Komendy 
Uzupełnień w Krakowie zgłosił się na początku 1945, dostał przydział do korpu-
su oficerów służby sprawiedliwości LWP. Był sędzią orzekającym m.in. w pro-
cesie pokazowym płk. Jana Rzepeckiego i innych oficerów AK i WiN. W spra-
wach tych zapadły wyroki śmierci i długoletniego więzienia. W marcu 1947 zo-
stał szefem Wojskowego Sądu Rejonowego nr 1 w Warszawie. Wtedy właśnie 
wydał najwięcej wyroków śmierci. Było ich co najmniej 16, w tym w pokazowym 
procesie Witolda Pileckiego. 16 czerwca 1947 ława WSR w Warszawie pod je-
go przewodnictwem skazała na karę śmierci kawalera Orderu Virtuti Militari 
Konrada Dybowskiego wraz z ojcem Władysławem Dybowskim. W styczniu 
1949 odszedł z sądownictwa wojskowego. Pracował jako adwokat w Warsza-
wie. Nigdy nie został osądzony za zbrodnie stalinowskie.  
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28. Więzienie w forcie w _____________ ( 11 ) – po 
wojnie fort stał się więzieniem dla żołnierzy Armii 
Krajowej. Przed wejściem do fortu znajduje się 
tablica informacyjna oraz pomnik z napisem „W 
hołdzie żołnierzom Armii Krajowej oraz NSZ, 
BCh, AL i wszystkim, którzy zostali zamordowani 
w latach II wojny światowej w Forcie III w ... . 
Zginęli za wolną Polskę. Niech wiecznie żyją w 
nas zej pamięci. Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej oraz północne Mazowsze i społe-
czeństwo”.  

 

 
 

30. Jan _______ ( 5 ) , ps. „Smok” – żołnierz AK, który 8 lutego 1945 rozpoczął 
służbę w Straży Więziennej Więzienia Karno-Śledczego w Tarnowie.  
W maju tego roku przeniesiono go do administracji, a od listopada 1946 do 
stycznia 1948 był komendantem warty. Równocześnie od końca 1945 do sierp-
nia 1946 działał w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Pełniąc służbę w wię-
zieniu, kontaktował się ze swym byłym zwierzchnikiem z AK – Marianem Bo-
rowcem, ps. „Myszka”. Początkowo przekazywał mu informacje dotyczące 
aresztowanych żołnierzy AK. Pod koniec roku Borowiec, już pod ps. „Idzikow-
ski”, kierował placówką WiN w Tarnowie. W grudniu 1945 „Smok” sporządził 
spis pracowników więzienia, uwzględniający ich przynależność partyjną. Od 
stycznia do sierpnia 1946 co miesiąc spisywał listy więźniów. Skrzynką kontak-
tową był sklep spożywczy Franciszka Miki – również byłego żołnierza AK – przy 
ul. Krakowskiej w Tarnowie. Tam „Smok” zostawiał swoje raporty i odbierał pra-
sę konspiracyjną. W wyjątkowych wypadkach przekazywał je łączniczce Marii 
Kowal, ps. „Szarotka” – siostrze inspektora rejonu. W sierpniu 1946 roku,  
w związku z „wsypą” struktur tarnowskich, Borowiec zaczął się ukrywać,  
a „Smok” przejął kierownictwo placówki.  

31. ________ ( 6 ) Kryptonim operacji rozpoczętej 1 grudnia 1950 przez Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskich Górach jako jeden  
z pierwszych w województwie, której celem było rozpracowanie środowiska by-
łych żołnierzy Armii Krajowej. Tarnogórska bezpieka objęła początkowo obser-
wacją 78 byłych żołnierzy AK. 12 maja 1953 przedstawiono plan przedsięwzięć 
operacyjnych, w którym zwrócono szczególną uwagę na konieczność rozpra-
cowania środowiska byłych żołnierzy AK ze Świerklańca. Z kolei w raporcie  
z 23 sierpnia 1953 napisano między innymi: „W wyniku rozpracowania obiekto-
wego byłych członków AK na terenie powiatu Tarnogórskiego, oraz w wyniku 
pracy z agenturą i w czasie przeprowadzonych czynności ustalono, że najwięk-
sze nasilenie byłych członków AK. na terenie naszego powiatu mamy jak  
w miejscowości Tarnowskich Gór, Świerklaniec, Radzionków i Rojca”. Z doku-
mentu tego dowiadujemy się również, że w tym czasie rozpracowaniem obję-
tych było już 108 byłych żołnierzy Armii Krajowej z terenu powiatu tarnogór-
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skiego. Inwigilacją zajmowało się pięciu agentów: „Muszka”, „Bogdan”, „Róża”, 
„Józef” i „Krzew”.  

33. Henryk __________ ( 8 ) (ur. 7 marca 1919 w Suwałkach), syn Mojżesza  
i Szpryncy Austern. Od 1944 roku oficer śledczy i podprokurator Prokuratury  
4 DP. W okresie 1944-1945 wiceprokurator i zastępca prokuratora Wojskowej 
Prokuratury Okręgowej WPO nr I w Warszawie (w stopniu podporucznika 
LWP). Wiosną 1945 roku, jako oskarżyciel w procesie przed Wojskowym Są-
dem Garnizonowy w Warszawie, podprokurator ppor. Henryk Podlaski zażądał 
kary śmierci dla ppłk. Lucjana Szymańskiego. W okresie 1945-1946 naczelnik 
Wydziału II Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W okresie 1946-48 zastępca Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego ds. Szczególnych (w stopniu podpułkownika 
LWP). Odpowiedzialny nie tylko za wydziały specjalne prokuratur, ale również 
odgrywające podobną rolę sekcje tajne, powołane przy sądach powszechnych. 
W lutym 1948 roku podpisał akt oskarżenia i doprowadził do wyroku śmierci na 
rotmistrza Witolda Pileckiego. W październiku 1948 roku przeniesiony do re-
zerwy. Od 1 listopada 1948 był dyrektorem Departamentu Nadzoru Prokurator-
skiego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W okresie od września 1950 do marca 
1955 był zastępcą Prokuratora Generalnego PRL, faktycznie pełniąc w Proku-
raturze Generalnej rolę wiodącą. Dalsze losy prokuratora są oficjalnie niezna-
ne, istnieją jednak relacje, że zamieszkał w ZSRR u boku swojej siostry, która 
wyszła za mąż za wysokiego funkcjonariusza NKWD.   

34. ____________ ( 10 ) przyznania się do winy – podstawowa strategia śledczych 
UB, połączona ze składaniem obciążających zeznań.  

35. Więzienie w Bydgoszczy –
__________ ( 8 ) – w latach 1945-
1948 do zakładu, nazywanego Cen-
tralnym Więzieniem dla Kobiet przy-
wożono Polki po wyrokach za działal-
ność polityczną, głównie w AK – za-
równo w czasie okupacji niemieckiej, 
jak i walce w obronie demokracji w la-
tach 1945-1948. Znalazły się tam 
członkinie ZWZ, AK, WiN, NSZ, wy-
chowane w duchu polskości studentki z Krakowa i Warszawy prowadzące dzia-
łalność polityczną w walce z terrorem stalinowskim. Z czasem cele więzienne 
zapełniały się także ofiarami terroru politycznego z lat 1950-1956. Od 1945 w 
więzieniu prowadzono nauczanie poprzez utworzenie 7-klasowej szkoły pod-
stawowej.  
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36. Adam __________ ( 8 ) (ur. 17 czerwca 1909 w Lublinie, zm. 5 kwietnia 1972 w 
Gdańsku) – major Ludowego Wojska Polskiego, sędzia odpowiedzialny za wy-
dawanie wyroków śmierci na żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowe-
go. Studiował prawo na KUL, do 1939 był aplikantem adwokackim w Dubnie i 
Lublinie. W 1935 mianowany podporucznikiem rezerwy WP. 10 października 
1944 wstąpił ochotniczo do LWP, 9 listopada 1944 został sędzią wojskowym. 9 
kwietnia 1945 wydał wyroki śmierci na 11 żołnierzy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego – m.in. na dwóch cichociemnych, w tym Czesława Rossińskiego – 
pod zarzutem przygotowywania zamachu na przewodniczącego KRN Bolesła-
wa Bieruta; wyroki te wykonano 12 kwietnia 1945. 11 lipca 1946 wydał wyrok 
śmierci na dowódcę patrolu dywersyjnego 5. Brygady Wileńskiej AK ppor. Fe-
liksa Selmanowicza „Zagończyka”, następnie, 3 sierpnia, skazał na śmierć 
łączniczkę i sanitariuszkę tej brygady, Danutę Siedzikównę „Inkę”; oboje zostali 
straceni 28 sierpnia 1946. 31 października 1947 został zdemobilizowany. Póź-
niej był radcą prawnym Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Gdańsku.  

 
Pionowo 
 
2. Zakład Karny ________ ( 6 ) –  

w marcu 1945 przybył do niego pierw-
szy transport żołnierzy Armii Krajowej 
skazanych w procesach politycznych. 
Były to głównie kobiety skazane w 
Chełmnie i Lublinie. Centralne Więzie-
nie zamieniło się na więzienie poli-
tyczne Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego i osadzono w nim osoby 
niewygodne lub wrogo nastawione do 
nowego ustroju. Ostatni oficjalny 
transport więźniów politycznych przy-
był w dniu 26 marca 1956 roku z Olsz-
tyna. W latach 1945-1956 przez więzienie przeszło co najmniej 15,5 tys. więź-
niów, zdecyd owana większość była skazana na kary długoterminowe. Najwyż-
szy stan dzienny odnotowano w dniu 1 marca 1950 – 3640 więźniów. Więzień 
polityczny nie pracował, nie miał prawa do nauki i uczestniczenia, jak np. po-
spolici przestępcy, w zajęciach świetlicowych. Całkowicie pozbawiony był pra-
wa do korzystania z kapelana, gdy funkcję tą sprawował w 1946 roku ksiądz 
Piotr Stróżyński. W latach 40. odbywali tu kary – Stanisław Skalski, as polskie-
go lotnictwa w Wielkiej Brytanii i prof. Wiesław Chrzanowski, skazani w tzw. 
„procesie generałów” w 1951 roku gen. Stanisław Tatar – szef sztabu AK, gen. 
Stefan Mossor, a także wielu innych. Więzienie utraciło swój polityczny charak-
ter jesienią 1956, kiedy to na mocy procesów rehabilitacyjnych, na podstawie 
amnestii w 1957, duża liczba więźniów politycznych opuściła więzienie. Zostało 
ono wówczas przekształcone w więzienie dla przestępców pospolitych.  
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3. Helena __________ ( 8 ) -Brus, pierwotnie Felicja (Fajga Mindla) Danielak, ps. 
„Lena” (ur. 28 lutego 1919 w Warszawie, zm. 26 listopada 2008 w Oksfordzie) – 
polska działaczka komunistyczna, prokurator. W 1936 wstąpiła do Komuni-
stycznego Związku Młodzieży Polskiej. Przed wojną rozpoczęła studia na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyła w 1948. W czasie 
II wojny światowej uciekła z warszawskiego getta. Od 1 sierpnia 1942 do 31 lip-
ca 1944 służyła w Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, kierowała biurem Sztabu 
Głównego AL. Od 1 sierpnia 1944 do 31 marca 1949 szefowa Wydziału Kadr  
w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej. Od 1 kwietnia 1949 do dnia zwol-
nienia ze służby – 25 listopada 1954 w Ludowym Wojsku Polskim, m.in. w Na-
czelnej Prokuraturze Wojskowej. Pracowała w Instytucie Nauk Społecznych 
przy KC PZPR, od 1957 była pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych przy KC PZPR, skąd zwolniono ją w 1968 w trakcie czystek anty-
semickich po marcu 1968. Wkrótce potem wraz z mężem, prof. Włodzimierzem 
Brusem, wyjechała z Polski. Na początku lat 70. osiadła w Wielkiej Brytanii, 
gdzie została naturalizowana. W 1998 Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypo-
spolitej Polskiej wystosowało do władz brytyjskich wniosek o ekstradycję, za-
rzucając jej bezprawne pozbawienie wolności w latach 1950-1953 24 żołnierzy 
Armii Krajowej, w tym gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (21 listopada 
1950 wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Fieldorfa i nadzoro-
wała prowadzone przeciwko niemu śledztwo). Wniosek ekstradycyjny został od-
rzucony przez Brytyjczyków w 2006 z uzasadnieniem, iż została naturalizowana 
w Wielkiej Brytanii jak repatriant-bezpaństwowiec i jest ofiarą czystek etnicz-
nych. W 2006 prezydent RP Lech Kaczyński pozbawił ją Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski (przyznanego w 1945) i Krzyża Komandorskiego te-
go orderu (przyznanego w 1954). W 2007 prokurator IPN wystąpił z wnioskiem 
o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA). 20 listopada 2007 Woj-
skowy Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratora IPN wydał taki na-
kaz.  

4. Mieczysław _______ ( 5 ) (ur. 12 września 1912 w Mościskach, zm. 11 stycznia 
2008 w Warszawie). W czasie kampanii wrześniowej dowodził plutonem w 60. 
Dywizjonie Artylerii Ciężkiej. Do wiosny 1945 roku był oficerem łączności Armii 
Krajowej okręgu lwowskiego, ceniony przez przełożonych pod koniec wojny 
uzyskał awans do stopnia kapitana. 15 marca 1945 roku został zmobilizowany 
do Wojska Polskiego. W maju tego roku został sędzią Wojskowego Sądu Gar-
nizonowego w Warszawie, później mianowany sędzią Wojskowego Sądu Rejo-
nowego w Łodzi. W 1948 roku został członkiem PZPR, awansowany na za-
stępcę przewodniczącego Wojskowego Sądu Rejonowego  
w Warszawie. Od 1952 roku był przewodniczącym tego sądu. W okresie od 
sierpnia 1954 roku do grudnia 1956 roku był zastępcą przewodniczącego Naj-
wyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. W latach 1945-1953 skazał na karę 
śmierci 106 żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w tym asa 
polskiego lotnictwa Stanisława Skalskiego, legendarnego dowódcę podziemia 
Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” i jego podkomendnych, kawalera Or-
deru Virtuti Militari, mjr. Andrzeja Rudolfa Czaykowskiego (dowodów na działal-
ność szpiegowską nie przedstawiono). 18 grudnia 1956 roku został przeniesio-
ny do rezerwy. Nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Dopiero w 2006 roku 
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na wniosek wiceministra obrony narodowej Aleksandra Szczygły odebrano mu 
4 tys. zł emerytury wojskowej. Pozostała mu jednak emerytura cywilna – grubo 
ponad 5 tys. złotych, która zapewniła mu wygodne ostatnie lata życia.  

7. Więzienie na Zamku  
w __________ ( 8 ) – po 25 lipca 1944 
władze komunistyczne uwięziły w nim 
ponad 30 tys. osób, w tym około 3,4 
tys. kobiet. Ponad 180 osób sądy woj-
skowe skazały na kary śmierci. Pierw-
sze wyroki zostały wykonane 15 listo-
pada 1944 roku – stracono wówczas 
Tadeusza Benesza i Franciszka Ga-
dzałę, żołnierzy AK. Tego samego dnia 
rozstrzelano Kazimierza Siwca. Ostatnia egzekucja odbyła się 12 stycznia 
1954, stracony został Edward Bukowski vel Obarski. Egzekucji dokonywano  
w podziemiach budynku administracyjnego Zamku usytuowanego przed bramą 
wejściową. Ciała zamordowanych grzebano na cmentarzu przy ulicy Unickiej. 
Nieznana pozostaje liczba więźniów, którzy ponieśli śmierć na skutek warun-
ków panujących w więzieniu lub którzy zostali skrytobójczo zamordowani.  

8. Stanisław ______________ ( 12 ) (ur. 29 stycznia 1893 w Kowlu, zm. 19 lutego 
1983) – polski prokurator Ludowego Wojska Polskiego, oskarżający w proce-
sach przeciw polskiemu podziemiu antysowieckiemu. Uczestnik Powstania 
Wielkopolskiego. Uczestniczył w wojnie 1920 roku jako oficer oddziału sape-
rów. Uczestniczył w wojnie obronnej w 1939. Od 1940 do 1944 pracował w Są-
dzie Okręgowym w Lublinie (był aplikantem, asesorem, pełniącym obowiązki 
sędziego śledczego). Był żołnierzem AK. W 1944 został zmobilizowany do Lu-
dowego Wojska Polskiego, gdzie w 1946 został kierownikiem referatu Biura 
Prawnego Naczelnego Dowództwa LWP (awansowany do stopnia majora  
w 1945). Od 1947 do 1948 był podprokuratorem, a następnie wiceprokuratorem 
Wydziału VI Naczelnej Prokuratury Wojskowej, potem Wydziału IX Wykonania 
Orzeczeń i Ułaskawień. Brał udział w sprawie i w egzekucji – 25 maja 1948 – 
rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz pozostaje współodpowiedzialny za skazanie 
i śmierć ppłk. Hieronima Dekutowskiego. 10 stycznia 1952 został przekazany 
do dyspozycji GZP, a 25 lutego 1952 został przeniesiony do rezerwy, podjął 
pracę jako adwokat i obrońca wojskowy w Warszawie.  

9. Główny Zarząd ____________ ( 10 ) – organ kontrwywiadu wojskowego działa-
jący w Polsce Ludowej w latach 1944-1957, odpowiedzialny, obok Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, za masowe represje wśród żołnierzy Wojska 
Polskiego, Armii Krajowej, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił 
Zbrojnych oraz ludności cywilnej. Przekształcony później (1957) w Wojskową 
Służbę Wewnętrzną Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 1943-1945 w 
organach informacji Wojska Polskiego służyło 750 oficerów kontrwywiadu woj-
skowego Armii Czerwonej Smiersz, do sierpnia 1944 stanowili oni 100% ofice-
rów informacji w Wojsku Polskim. W 1944 roku oficerami informacji zostało 
pierwszych 17 Polaków.  
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10. Wacław ________ ( 6 ) (ur. 2 października 1927, zm. 4 sierpnia 2006  
w Kielcach), funkcjonariusz UB. Uczestniczył w wielu śledztwach, osobiście tor-
turując więźniów kieleckiego, kozienickiego i radomskiego więzienia, m.in. An-
toniego Hedę „Szary”. Wskazywany jest jako kat wykonujący wyroki śmierci na 
członkach antykomunistycznego podziemia, w zakładach karnych w Kielcach  
i Radomiu. Egzekucje przeprowadzał w mundurze polskiego porucznika.  
W 1946r. z ramienia resortu uczestniczył (m.in. razem z Adamem Humerem)  
w prowokacji, którą PRL-owska historiografia nazwała „pogromem kieleckim”. 
Brał także udział w akcjach zbrojnych przeciwko partyzantom podziemia nie-
podległościowego w latach 1945-1953 i 1955-1957 w tym między innymi od-
działom organizacji Wolność i Niezawisłość, Narodowej Organizacji Wojskowej, 
Narodowych Sił Zbrojnych czy Polskiej Armii Ludowej. Następnie od 1959 do 
1975 zajmował się szkoleniem zawodowym pracowników Służby Bezpieczeń-
stwa w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach, gdzie dosłu-
żył się stopnia pułkownika. Aż do swojej śmierci w 2006 roku pobierał wysoką 
(około 4 tys. zł) resortową emeryturę.  

11. Areszt śledczy w _____________ ( 11 ) – w latach 1939-1956 miały miejsce 
zbrodnie komunistyczne – dokonywane za czasów okupacji sowieckiej i po 
wojnie, w ramach działalności Urzędu Bezpieczeństwa. Areszt ten jest był miej-
scem egzekucji ofiar miejscowego UB. Chowano tam osoby rozstrzelane po 
wyroku śmierci oraz ofiary obław. Podczas prac sondażowych w lipcu tego roku 
odnaleziono w tym miejscu m.in. fragmenty czaszki ze śladami postrzału. Przy 
dawnym więzieniu karno-śledczym przy ul. Kopernika mogą znajdować się 
szczątki żołnierzy podziemia niepodległościowego, m.in. Kazimierza Kamień-
skiego ps. „Huzar”, straconego w 1953 roku, czy Aleksandra Rybnika ps. „Je-
rzy” zamordowanego w 1946 roku.  

13. Józef _________ ( 7 ) (ur. 5 listopada 1908 w Uhnowie, zm. 15 lipca 1982) – 
zbrodniarz i oprawca okresu stalinizmu, sędzia sądów wojskowych. W 1933 ro-
ku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.  
W kampanii wrześniowej dowodził plutonem w batalionie marszowym 5. Pułku 
Strzelców Podhalańskich. Podczas okupacji był nauczycielem i aplikantem ad-
wokackim w Lublinie i Przemyślu. Po zajęciu Polski przez Sowietów zgłosił się 
do LWP i pracował jako sędzia wojskowy do maja 1949, potem wykładał teorię 
państwa i prawa oraz procesu karnego, m.in. w Akademii Wojskowo-
Politycznej. Jako sędzia stalinowskiego aparatu represji orzekł co najmniej 29 
kar śmierci. Od 3 do 15 listopada 1948 przewodniczył rozprawie przeciwko Hie-
ronimowi Dekutowskiemu „Zaporze” i siedmiu jego podkomendnym, z których 
sześciu oraz Dekutowski zostało skazanych na karę śmierci. 9 lutego 1949, na 
niejawnym posiedzeniu warszawskiego WSR, jako sędzia-sprawozdawca, 
przyczynił się do przedłużenia (ex post) tymczasowego aresztowania płk. Alek-
sandra Krzyżanowskiego „Wilka” (dowódcy Okręgu Wileńskiego AK), o co 
wnioskował dyrektor Departamentu Śledczego MBP Józef Różański. Brał udział 
jako sędzia w rozprawie przeciwko rtm. Witoldowi Pileckiemu. Do czasu zwol-
nienia go z zawodowej służby wojskowej (styczeń 1968) pracował w Izbie Woj-
skowej Sądu Najwyższego. Nie został osądzony za zdradę ojczyzny i zbrodnie 
popełnione w służbie stalinowskiej.  

 139



55. ŻOŁNIERZE AK W POLSKICH WIĘZIENIACH KARNO–ŚLEDCZYCH ORAZ … 

17. Antoni ______ ( 4 ) , ps. „Szary” – dowódca akcji przeprowadzonej w nocy z 4 
na 5 sierpnia 1945 przez Samodzielną Brygadę Kielecką w sile ponad 200 żoł-
nierzy. W trakcie tej operacji zostało zaatakowane i rozbite więzienie  
w Kielcach – komunistyczne więzienie w którym UB i sowieccy funkcjonariusze 
Smiersza osadzili 374 więźniów. Z cel uwolniono ok. 350 akowców, był wśród 
nich komendant „Lin”, cichociemny Ludwik Wiechuła ps. „Jeleń”, Michał Man-
dziara ps. „Siwy” i Stanisław Kosicki – pierwowzór Maćka Chełmickiego, głów-
nego bohatera powieści Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego. Mimo że 
akcja trwała aż 6 godzin, zablokowane w koszarach oddziały WP, KBW i baon 
szturmowy MO nie interweniowały. Brygada rozformowała się w lasach i unik-
nęła pościgu pułków NKWD.  

 18. Więzienie przy ul. _________ ( 7 ) 
(Gdańskiej) 13 w Łodzi. Po 1945 bu-
dynek przy ul. Gdańskiej był więzie-
niem dla kobiet. Nadzór nad nim 
sprawowali funkcjonariusze Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. Do lutego 1953 więziono 
tu kobiety związane z działalnością 
konspiracyjną w latach 1939-1945, 
głównie w Armii Krajowej, ale też w in-
nych organizacjach niepodległościo-
wych. Do więzienia trafiały również osoby, które nie akceptowały nowej rzeczy-
wistości w Polsce po 1945 i działały w opozycji politycznej do władz państwo-
wych.  

19. _______________ ( 13 ) Pierwsza metoda śledcza stosowana przez funkcjona-
riuszy UB, połączona z zupełnym brakiem wiadomości o powodzie zatrzymania.  

 20. _______ ( 5 ) W tym mieście znajdo-
wało się więzienie UB, które 9 wrze-
śnia 1945 zdobył oddział pod dowódz-
twem Stefana Bembińskiego „Harna-
sia”, uwalniając aresztowanych (od 
300 do 3 tys. osób), w większości swo-
ich organizacyjnych kolegów. W akcji 
zginęło trzech żołnierzy Armii Krajo-
wej. Stefan Bembiński „Harnaś” został 
po tych wydarzeniach aresztowany 
przez bezpiekę i trafił do więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. W procesie 
skazany na karę śmierci i pozbawienie wszelkich praw na zawsze. Po złago-
dzeniu kary był więziony w Rawiczu i Wronkach. Zwolniono go w 1952, unie-
możliwiając podjęcie pracy w szkolnictwie. W czerwcu 1989 został wybrany na 
senatora z województwa radomskiego z ramienia Komitetu Obywatelskiego.  

21. Józef __________ ( 8 ), właśc. Józef Goldberg, po wojnie używał zarówno 
imienia Jacek, jak i Józef (ur. 13 lipca 1907 w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1981 
w Warszawie) – prawnik, oficer NKWD i MBP, zbrodniarz stalinowski. W 1929 
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ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Został przy-
jęty do Związku Młodzieży Komunistycznej (ZMK), po czym wstąpił w szeregi 
Komunistycznej Partii Polski (KPP), gdzie pracował w Centralnym Biurze Ży-
dowskim. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się na tereny zajęte przez 
wojska ZSRR. 22 czerwca 1941 roku dobrowolnie wstąpił do Armii Czerwonej, 
po ataku Niemiec na ZSRR udał się wraz z lwowskim NKWD do obozu jeńców 
w Starobielsku, a następnie do Sarańska i Samarkanday. Latem 1941, w czasie 
ewakuacji więzień, jako funkcjonariusz NKWD brał udział w rozstrzeliwaniu 
więźniów. W lutym 1944 roku wstąpił do III Dywizji im. Romualda Traugutta, w 
kwietniu 1944 brał udział w walkach na Wołyniu, a w sierpniu na przyczółku wa-
recko–magnuszewskim. 9 września 1944 został referentem Sekcji 7 (Śledczej) 
resortu Bezpieczeństwa Publicznego, a 21 listopada 1944 – zastępcą kierowni-
ka tej sekcji. 1 lipca 1947 został dyrektorem Departamentu Śledczego MBP. 
Podczas przesłuchań powszechnie stosował tortury. Nadzorował śledztwo  
w sprawie Witolda Pileckiego i jest faktycznym sprawcą skazania go na karę 
śmierci. W latach 1949–1951 był lektorem KC PZPR z ramienia MBP. Po skar-
gach wniesionych przez torturowane przez niego członkinie PZPR H. Siedlik  
i E. Piwińską został zwolniony z zajmowanego stanowiska w MBP. Po odejściu 
z MBP pracował w Zespole Programu Zagranicznego Polskiego Radia. W po-
łowie roku 1954 został powołany na stanowisko dyrektora w Państwowym Insty-
tucie Wydawniczym. 8 listopada 1954 został aresztowany pod zarzutem, że „ja-
ko dyrektor Departamentu Śledczego MBP przekroczył granice swych upraw-
nień i pełnomocnictw, wyrządzając przez to poważną szkodę interesom PRL”. 
Został skazany dwukrotnie na 5 lat więzienia. Podczas procesu całkowicie po-
minięto jego odpowiedzialność za aresztowania i torturowanie członków pod-
ziemia niepodległościowego. W kolejnym procesie rozpoczętym 16 września 
1957 został skazany na 15 lat wiezienia, po odwołaniu wyrok został obniżony  
o rok. 8 października 1964 Rada Państwa zastosowała prawo łaski. Po wyjściu 
z więzienia nie miał większych trudności ze znalezieniem pracy. Został urzędni-
kiem w Mennicy Państwowej w Warszawie, aż do przejścia na emeryturę  
w 1969. Nigdy nie wykazał skruchy z powodu popełnionych zbrodni.  

22. Więzienie w ______________ ( 12 ) – 
od 22 stycznia 1945 roku zarządzała 
nim radziecka komendantura wojsko-
wa. Przejęte zostało przez VI Depar-
tament Więziennictwa i Obozów Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 
W latach 40. przebywało w nim co 
najmniej 300 osób. Wśród nich skaza-
ne na karę śmierci za działalność an-
tykomunistyczną. 24 maja 1946 na 
więziennym dziedzińcu odbyła się eg-
zekucja trzech żołnierzy Armii Krajo-
wej, m.in. Władysława Raczyńskiego – ps. „Grom”. Przed egzekucją młodzi 
żołnierze plutonu egzekucyjnego rzucili broń i odmówili wykonania rozkazu. 
Wtedy to pijany dowódca tegoż plutonu sam wystrzelił z broni automatycznej w 
kierunku skazańców, trafiając ich w nogi. Asystujący przy egzekucji więzienny 
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lekarz – Czesław Zagórski zaprotestował przeciwko ponownemu oddaniu strza-
łu w kierunku skazanych, powołując się na konwencję międzynarodową, która 
zabraniała oddania drugiego strzału, jeśli pierwszy był chybiony. W takim przy-
padku skazańcy powinni zostać ułaskawieni. Dowódca plutonu, mimo tych pro-
testów, oddał jednak śmiertelne strzały w kierunku skazanych.  

23. Julia ___________ ( 9 ) z d. Prajs, znana także jako Brystyger, Bristiger(owa), 
Brüstiger, Briestiger, ps. „Luna”, „Krwawa Luna”, „Daria”, „Ksenia”, „Maria”, ps. 
literacki „Julia Prajs” (ur. 25 listopada 1902 w Stryju, zm. 9 października 1975 w 
Warszawie) – funkcjonariuszka aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. W 
1926 ukończyła studia historyczne na lwowskim Uniwersytecie im. Jana Kazi-
mierza, uzyskała doktorat z filozofii. Od 1927 działała w komórce techniki par-
tyjnej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU). W październiku 1931 
została skazana na 2 tygodnie więzienia za działalność komunistyczną. Od 
1935 zajmowała się problematyką chłopską i rolną w Centralnej Redakcji KPZU 
we Lwowie. W 1936 została sekretarzem Komitetu Centralnego Międzynaro-
dowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom Zachodniej Ukrainy. W kwietniu 
1937 została kolejny raz aresztowana i skazana na 2 lata więzienia. W czasie 
odbywania kary była starostą komuny więziennej (grupy więźniów odbywają-
cych wyroki za działalność komunistyczną). Po zajęciu Ziem Wschodnich Rze-
czypospolitej Polskiej przez Armię Czerwoną przyjęła obywatelstwo sowieckie. 
W tym czasie współpracowała – razem z grupą innych kolaborantów – z ra-
dzieckim wydawnictwem w języku polskim „Nowe Widnokręgi” we Lwowie.  
W latach 1943-1944 w Zarządzie Głównym Związku Patriotów Polskich w 
Związku Radzieckim. Od grudnia 1944 pracowała w Resorcie Bezpieczeństwa 
Publicznego, zajmowała się głównie sprawami kadrowymi (kluczowymi w sys-
temie komunistycznym). Nadzorowała pierwszy etap śledztwa: osobiście kato-
wała zatrzymanych, miała własne wyrafinowane metody znęcania się nad nimi. 
W 1957 w związku z procesami byłych funkcjonariuszy UB planowano pocią-
gnąć ją do odpowiedzialności karnej. Odeszła z resortu bezpieczeństwa 16 li-
stopada 1956. Próbowała później swoich sił jako pisarka. Pracowała w PIW ja-
ko redaktor.  

26. Anatol ________ ( 6 ) (ur. 25 września 1909 w Warszawie, zm. 28 lipca 2002 w 
Warszawie) – członek KPP, PPR i PZPR, wysoki funkcjonariusz aparatu bez-
pieczeństwa PRL. W 1927, po ukończeniu gimnazjum w Warszawie, rozpoczął 
studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1928 był 
członkiem Komunistycznej Partii Polski. W 1929 został skazany na karę  
2 lat więzienia za działalność komunistyczną, a w 1932 ponownie na karę 4 lat 
więzienia. W późniejszym okresie był etatowym funkcjonariuszem KPP, do jej 
rozwiązania w 1938. We wrześniu 1939 po kapitulacji Warszawy, przedostał się 
do Brześcia, a następnie do Lwowa, gdzie pracował jako ekonomista, a później 
jako naczelnik Wydziału Planowania w drukarni państwowej. W maju 1943 
wstąpił do 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, gdzie został oficerem 
politycznym, a od stycznia 1945 – szefem Oddziału Personalnego w Głównym 
Zarządzie Polityczno-Wychowawczym WP. We wrześniu 1945 został na własną 
prośbę przyjęty do Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. 1 grudnia 
1951 został dyrektorem X Departamentu MBP Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Z dniem 23 marca 1954 rozkazem nr 273, Anatol … został prze-
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niesiony do rezerwy. W 1955 został aresztowany i następnie w dniu 11 listopa-
da 1957 skazany na karę 12 lat więzienia za stosowanie niedozwolonych me-
tod przesłuchań i łamanie prawa w procedurze zatrzymań. Zarzuty obejmowały 
bezprawne pozbawienie wolności i spowodowanie szczególnego udręczenia co 
najmniej 28 osób w okresie od 1950 do 1953, w tym polecanie podległym funk-
cjonariuszom stosowania wobec niektórych z tych osób przymusu fizycznego i 
psychicznego. Został zwolniony z więzienia w 1964 w wyniku ułaskawienia. W 
1990, po postępowaniu weryfikacyjnym, odebrano mu przyznane wcześniej 
uprawnienia kombatanckie z tytułu służby wojskowej.  

27. Więzienie _____________ ( 11 ) w 
Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37 – 
w latach 1945-1956 centralne więzie-
nie dla więźniów politycznych w Pol-
sce podlegające Ministerstwu Bezpie-
czeństwa Publicznego. Przebywali tu 
więźniowie polityczni, żołnierze AK i 
polskich formacji na Zachodzie, dzia-
łacze niepodległościowi. Według ofi-
cjalnych danych prze 11 lat wykonano 
w nim 350 wyroków śmierci.  Więźniowie wychodzą na wolność na mocy 

amnestii z 1947 roku. Wielu nie miało tego 
szczęścia… 

 
 
29. Więzienia szczebla _____________ ( 11 ) – wyróżnione na przełomie lat 40. i 

50  
w strukturze organizacyjnej, były zlokalizowane m.in. w Barczewie, Fordonie, 
Goleniowie, Grudziądzu, Koronowie, Nowogardzie, Płocku, Raciborzu, Rawi-
czu, Sieradzu, Strzelcach Opolskich, Sztumie, Warszawie, Wiśniczu i Wron-
kach. Takim więzieniom były podporządkowane mniejsze placówki I, II i III kla-
sy.  

32. _________ ( 7 ) Potoczna nazwa aresztu Śledczego w Gdańsku. W pierwszych 
latach powojennych w areszcie więziono wielu działaczy niepodległościowego 
podziemia, duchownych, m.in. biskupa Karola Marię Spletta, a także Niemców i 
folksdojczów, w tym gauleitera Alberta Forstera i członków załogi obozu kon-
centracyjnego Stutthof. Na terenie aresztu wykonywano również wyroki śmierci, 
m.in. rozstrzelano sanitariuszkę AK Danutę Siedzikównę „Inkę”. Jak wskazują 
ostatnie badania archeologiczne, funkcjonariusze UB dokonywali tu masowych 
mordów. Niektóre z katowni UB i cel śmierci zostały już odkryte, niektóre są do-
piero lokalizowane. Pierwszym naczelnikiem aresztu po wojnie był Bolesław 
Romaniak, który został stracony za powojenną działalność niepodległościową 
(WiN) 7 maja 1946 w więzieniu w Radomiu, po wyroku Wojskowego Sądu 
Okręgowego.  
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56. ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ – ZAMORDOWANI  
I POCHOWANI NA „ŁĄCZCE” 
„Łączka” – nazwa miejsca pochówku przy murze cmentarnym Cmentarza Wojsko-
wego na Powązkach w Warszawie pomordowanych przez organa bezpieczeństwa 
publicznego w latach 1945-1956. Chowano tu potajemnie ciała zamordowanych 
więźniów w więzieniu mokotowskim. Ocenia się, że na „Łączce” znalazło swój po-
chówek do 300 osób. W latach 2012-2013 pod kierunkiem Krzysztofa Szwagrzyka 
z IPN prowadzone były ekshumacje prowadzone. Rozpoczęto je 23 lipca 2012. 
Wydobyte szczątki zostały poddane badaniom DNA. Do chwili obecnej zidentyfiko-
wano 28 osób, wśród których zdecydowaną większość stanowią żołnierze Armii 
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych – ich wszystkich (nawet jeśli występują w in-
nych krzyżówkach) dotyczy niniejsza krzyżówka (pozostali to oficerowie zajmujący 
wysokie stanowiska w Wojsku Polskim po zakończeniu wojny). Pochówek żołnierzy 
zidentyfikowanych po ekshumacjach odbył się w formie uroczystości państwowej 
27 września 2014, w 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.  
Ostatnie pięć kolejno zidentyfikowanych ofiar komunistycznego terroru zostało 
ogłoszonych przez IPN 1 marca 2015 r. podczas uroczystości w Pałacu Prezy-
denckim z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Byli to: Danuta Sie-
dzikówna8, Marian Kaczmarek, Józef Kozłowski, Stanisława Kutryba i Edward Pyt-
ko. W każdym objaśnieniu podano linki do informacji szczegółowych  – są one ak-
tywne w leksykonie elektronicznym. 
Poziomo 

5. por. Tadeusz _______ ( 5 ) ps. „Junak” (ur. 1 października 1922  
w Wilkołazie, stracony 7 marca 1949). Oficer Armii Krajowej oraz Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość. Po wejściu w II połowie lipca 1944 na Lubelszczyznę 
wojsk sowieckich powrócił do oddziału Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, brał 
udział we wszystkich większych akcjach oddziału podlegającego Delegaturze 
Sił Zbrojnych na Kraj, a później Inspektoratowi Lublin Zrzeszenia Wolność  
i Niezawisłość – Informacje szczegółowe  

6. por. Arkadiusz ____________ ( 10 ) ps. „Biały” (ur. 4 stycznia 1925 w Sterdy-
niu, stracony 7 marca 1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
Pierwszy raz aresztowany w grudniu 1945, przeszedł nieludzkie śledztwo w 
osławionym więzieniu UB zlokalizowanym w Lubelskim Zamku. W styczniu 
1947 wstąpił do partyzanckiego oddziału Romana Suchala (ps. „Jurand”). Za-
trzymany powtórnie 16 września 1947 – Informacje szczegółowe  

8. podof. Adam ________ ( 6 ) ps. „Agata”, „Antek”, „Olek” (ur. 1915  
w Turowie, stracony 14 stycznia 1949). Podoficer Wojska Polskiego, żołnierz 
Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
Od kwietnia 1947 pełnił funkcję szefa siatki wywiadowczej o kryptonimie „Insty-
tut Bakteriologiczny” w ramach IV Zarządu Głównego WiN – Informacje szcze-
gółowe  

                                                 
8 Zamieszczona w niniejszej krzyżówce, ale nie została pochowana na „Łączce” – patrz życiorys.  
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9. Karol _________ ( 7 ) ps. „Bystry” (ur. 5 czerwca 1928 w Raczynach, stracony 
29 marca 1950). Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. W latach 1946-1949 jego 
oddział przeprowadził wiele udanych akcji przeciw placówkom UB i MO – In-
formacje szczegółowe  

10. Edward ____________ ( 10 )stopada 1910 w Gibałce, stracony 15 lipca 1948). 
Żołnierz Armii Krajowej, po wojnie, od 1946, walczył w oddziale Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Po zakończeniu działań wojennych prze-
szedł do podziemia antykomunistycznego i od stycznia 1946 był dowódcą kom-
panii terenowej NZW na terenie gminy Troszyn, podległej Komendzie Powiatu 
Ostrołęka NZW – Informacje szczegółowe (10) 

17. Stanisław ____________ ( 10 ) ps. „Bury” (ur. 25 lutego 1922 w Kałuszynie, 
stracony 30 lipca 1948). Żołnierz AK oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
NSZ. Ujęty 26 kwietnia 1948. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji 
wyjazdowej w Kałuszynie, oskarżając go o udział w „bandzie WiN” i dziesięć 
napadów na spółdzielnie i członków PPR – Informacje szczegółowe  

19. Stanisław __________ ( 8 )a”, „Wiesia”, „Władysław”, „Żbik” (ur. 19 sierpnia 
1913 w Warszawie, stracony 28 stycznia 1949). Oficer Armii Krajowej oraz 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W 1947 roku był jednym z wtajemniczo-
nych w organizację tzw. akcji „R”, która miała polegać na działaniu odwetowym 
w związku z wydaniem przez władze wyroku śmierci na komendanta głównego 
WiN Franciszka Niepokólczyckiego „Halnego”. W odwecie planowano zamach 
na członków rządu – Mariana Spychalskiego lub ministra bezpieczeństwa pu-
blicznego Stanisława Radkiewicza. Zaplanowano dokonanie zamachu na Sta-
nisława Radkiewicza w końcu sierpnia 1947 roku  
w trakcie dożynek w Łomnej koło Warszawy, gdzie MBP posiadało majątek. 
Planu tego nie zrealizowano, ponieważ Radkiewicz nie przyjechał na dożynki – 
Informacje szczegółowe (8) 

23. por. Edmund ________ ( 6 ) ps. „Mundek” (ur. 22 października 1923  
w Stasinie, stracony 7 marca 1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Armii 
Krajowej, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Uczestniczył w wielu ak-
cjach zbrojnych przeciw komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa – Infor-
macje szczegółowe  

24. mjr Zygmunt ______________ ( 12 ) ps. „Łupaszka” (ur. 12 marca 1910 w Stry-
ju, stracony 8 lutego 1951). Oficer WP, dowódca: 5. Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej, oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK, 
Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK – Informacje szczegółowe  

25. ppłk Stanisław __________ ( 8 ) ps. „Maszkowski” (ur. 25 lipca 1908 we Lwo-
wie, stracony 12 maja 1948). Ostatni Komendant Główny Narodowych Sił 
Zbrojnych – Informacje szczegółowe  

26. por. Henryk __________ ( 8 ) ps. „Trzmiel” (ur. 13 września 1913 w Wilnie, 
stracony 8 lutego 1951). Oficer Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. 
Wiosną 1945 współorganizował przerzut na zachód żołnierzy byłego Okręgu 
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Wileńskiego AK. Pełnił funkcję kierownika komórki kontrwywiadowczej – Infor-
macje szczegółowe  

27. por. Edmund __________ ( 8 ) ps. „Edmund” (ur. 1918 w majątku Pustoszka w 
powiecie Nowa Wilejka, stracony 13 kwietnia 1950). Oficer Armii Krajowej. Od 
czerwca 1945 pełnił obowiązki szefa Oddziału V Komendy Okręgu AK OW. 
Później, jako członek sztabu OMWO AK, zorganizował w latach 1947-1948 je-
go siatkę wywiadowczą, działającą – pod Kryptonimem „Krzysztof” – na rzecz 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – Informacje szczegółowe  

28. Józef _____________ ( 11 ) ps. „Walek”, „Kruk” (ur. 19 marca 1929 w Kluko-
wie, stracony 28 stycznia 1949). Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Jego od-
dział m.in. spalił sowiecką ruchomą radiostację, uwolnił więźniów przewożonych 
do warszawskiej katowni UB, wydawał wyroki na zdrajców „typujących” polskich 
patriotów na wywózki do sowieckich łagrów – Informacje szczegółowe  

 
Pionowo 

1. Zygfryd __________ ( 8 ) ps. „Albin” (ur. 3 stycznia 1924 w Gralewie, stracony 
29 marca 1950). Żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego. Został ujęty 8 lutego 1949, po walce z grupą operacyjną 
KBW i UB – Informacje szczegółowe  

2. por. Wacław _________ ( 7 ) ps. „111”, „Druh Michał”, „Pan Michał”, „Tesarro” 
(ur. 11 października 1903 w Mińsku Mazowieckim, stracony 28 stycznia 1949). 
Oficer Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Został aresztowany 23 
czerwca 1948 w Szczawnie-Zdroju, w trakcie ogólnopolskiej akcji „X”, wymie-
rzonej w konspirację wileńską – Informacje szczegółowe  

3. Marian ___________ ( 9 )ego 1949). Żołnierz Armii Krajowej, kurier Rządu RP 
na Uchodźstwie. Od lutego 1946 do maja 1947 był osobistym łącznikiem Je-
rzego Rübenbauera z Delegatury MSW rządu londyńskiego – Informacje 
szczegółowe (9) 

12. por. Roman _________ ( 7 ) ps. „Żbik” (ur. 28 lutego 1926 u, stracony 7 marca 
1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, członek Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych przeciw 
komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa. W roku 1946 był dowódcą grupy 
likwidacyjnej, czyli żandarmerii, o kryptonimie „3/IV” – Informacje szczegółowe  

13. ppłk Antoni _____________ ( 11 ) ps. „Meteor”, „Kurkowski”, „Pohorecki”, „La-
wicz”, „Krzysztof”, „Roman Wrzeski”, „Kurcewicz” (ur. 13 czerwca 1905  
w Marguciszkach, stracony 8 lutego 1951). Ppłk dypl. piechoty Wojska Polskie-
go. W sierpniu 1945 nawiązał bezpośrednią łączność z emigracyjnym sztabem 
Naczelnego Wodza. Utworzył Ośrodek Mobilizacyjny Okręgu Wileńskiego AK. 
Powstała wówczas 5. Wileńska Brygada – działająca na Pomorzu – i 6. Wileń-
ska Brygada – działająca na Białostocczyźnie. Stanowiły one bazę dla żołnierzy 
Wileńskiego Okręgu AK, prowadziły walkę z komunistyczną władzą i admini-
stracją, chroniły ludność przed terrorem NKWD i UB – Informacje szczegółowe  
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15. mjr Hieronim ____________ ( 10 ) ps. „Zapora” (ur. 24 września 1918  
w Dzikowie, stracony 7 marca 1949). Cichociemny, oficer Armii Krajowej, Dele-
gatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, dowódca oddziałów 
partyzanckich – Informacje szczegółowe  

16. por. Jerzy ____________ ( 10 ) ps. „Zawada” (ur. 8 czerwca 1923 w Jabłonnie, 
stracony 7 marca 1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, 
uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość w okresie powojennym, adiutant Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – In-
formacje szczegółowe  

18. Władysław __________ ( 8 ) ps. „Żbik” (ur. 29 marca 1916 w Chicago, stracony 
25 września 1948). Żołnierz Armii Krajowej, po wojnie księgowy w Delegaturze 
Biura Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych. Aresztowany 29 listopada 1947 
i oskarżony o działalność szpiegowską – Informacje szczegółowe  

20. kpt. Stanisław _________ ( 7 ) ps. „Ryś” (ur. 1918 w Lublinie, stracony  
7 marca 1949). Oficer Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
W marcu 1945 został dowódcą lotnego oddziału partyzanckiego, który  
w czerwcu 1945 wszedł w skład zgrupowania dowodzonego przez majora Hie-
ronima Dekutowskiego „Zaporę”, podlegającego Delegaturze Sił Zbrojnych na 
Kraj – Informacje szczegółowe  

22. Eugeniusz ___________ ( 9 ) ps. „Kazimierz Staniszewski” (ur. 1905  
w Warszawie, stracony 9 kwietnia 1949). Żołnierz Armii Krajowej. W lutym 1945 
został mianowany Pełnomocnikiem Rządu do spraw uruchomienia fabryki zbro-
jeniowej w Łęgnowie koło Bydgoszczy. 13 sierpnia 1947 został aresztowany 
pod fałszywym zarzutem sabotażu – Informacje szczegółowe  
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57. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” 
„Żołnierze Wyklęci” to antykomunistyczny ruch partyzancki, stawiający opór sowie-
tyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpie-
czeństwa, znany również pod nazwą II Konspiracji. Ze względu na swoją liczeb-
ność i poparcie społeczne walka ta jest postrzegana jako narodowe powstanie an-
tykomunistyczne. Termin „Żołnierze Wyklęci” używany jest współcześnie, upo-
wszechnił go Jerzy Ślaski, publikując książkę o takim tytule. Od paru lat dzień  
1 marca został uznany jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inne 
określenia to: „żołnierze drugiej konspiracji”, „żołnierze niezłomni” oraz „antykomu-
nistyczni powstańcy”. Nie było ludzi ostrzej atakowanych przez komunistyczną pro-
pagandę. 
Poziomo 

2. Zrzeszenie Wolność i ______________ ( 12 ) (używana była również forma 
„Wolność i Niepodległość", pełna nazwa – Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji 
„Wolność i …”) – polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna za-
łożona 2 września 1945 w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości rozwią-
zanej w 1945 Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN przejęła jej strukturę orga-
nizacyjną, kadry, majątek a także częściowo oddziały leśne. Dowódcy obsza-
rów DSZ zostali prezesami obszarów WiN. WiN domagała się, by Armia Czer-
wona i NKWD opuściły obszar Polski. Organizacja odrzucała kształt granicy 
wschodniej ustalony w Jałcie. Organizacja sprzeciwiała się także prześladowa-
niom politycznym i czynionej przez wojska radzieckie dewastacji kraju. Człon-
kowie WiN chcieli stworzyć wspólną armię, uniezależnić się politycznie od 
Związku Radzieckiego, uspołecznić duże przedsiębiorstwa i zakłady pracy. W 
hasłach organizacji pojawiały się też postulaty powszechnej edukacji i reformy 
rolnej – mimo to organizacja w referendum 1946 wzywała do odrzucenia refor-
my rolnej i nacjonalizacji przemysłu. Jesienią 1946 w kierownictwie organizacji 
ostatecznie zwyciężyła teza o zbliżaniu się III wojny światowej i konieczności 
przygotowania się do niej. W związku z tym w styczniu 1947 kierownictwo WiN 
wezwało PSL do bojkotu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Oddziały leśne 
(partyzanckie) WiN rozbijały więzienia, atakowały posterunki milicji i członków 
ORMO, prowadziły walkę zbrojną z oddziałami wojska, KBW i WOP, zabijały 
osoby współpracujące z władzą komunistyczną i członków PPR, traktując to ja-
ko obronę przed terrorem. Zwalczano wspierających władze starostów, wójtów i 
sołtysów. Wobec utraty jesienią 1945 kasy organizacji i znikomego finansowa-
nia zagranicznego oddziały WiN dla zdobycia środków materialnych na działal-
ność prowadziły tzw. akcje dochodowe, które władza ludowa wykorzystywała 
do szerzenia propagandy o bandyckim charakterze organizacji. Wobec oparcia 
WiN na ogniwach Armii Krajowej (rozwiązanej 19 stycznia 1945) i Delegatury 
Sił Zbrojnych na Kraj, organizacja została dość łatwo zdekonspirowana przez 
UB. Jesienią 1945 aresztowano prezesa WiN płk. Jana Rzepeckiego i innych 
przywódców organizacji. Kolejne kierownictwa aresztowano co kilka miesięcy – 
organizacja miała w okresie swojego istnienia 4 prezesów i 2 p.o. prezesa. Od 
wiosny 1948 organizacja znajdowała się pod kontrolą zorganizowanej przez 
UBP przy pomocy przewerbowanych oficerów WiN i AK – oraz w większości 
nieświadomych mistyfikacji – szeregowych członków organizacji, tzw. V Ko-
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mendy WiN kryptonim „Muzeum”, na czele której stanął niezidentyfikowany ofi-
cer AK o pseudonimie „Kos”. W tym czasie UB udało się ostatecznie rozbić 
resztki organizacji.  

9. ____________ ( 10 ) – słowa Józef Stasiewicz „Samotny”. Tekst powstał w 
1948 roku. Opisuje on ostatnią walkę oddziału „Niemna”. Autor ballady, uczest-
nik nierównego boju pod Kulbakami, jeden z trzech ocalałych wówczas party-
zantów, poległ 17 stycznia 1950 w walce z NKWD.  
W piękny ciepły dzień majowy 
niebo było całkiem jasne, 
Gdy pod Grodnem koło Kulbak 
otoczyli naszych krasne. 
Wszędzie pola, lasu nie ma, 
a żołnierzy ruskich wiele. 
Wszystkim chłopcom serca drżały 
w naszym małym tym oddziele. 
Naszych garstka, ruskich mrowie, 
nacierają z każdej strony 
Gdzie nie spojrzysz, wszędzie pola, 
wszędzie pola i zagony. 
I jak kosą ścięte zboże 
na zagonach chłopcy padli, 
kule z wroga broni strasznej 
młode życie ich pokradli. 
Padł tam „Niemen”, „Fala” zginął, 
 „Śmiały” z „Czortkiem” padli społem, 
 „Kalma”, „Morus” i „Żelazo” 
wraz z innymi dali głowy. .....  

13. Zygmunt ______________ ( 12 ) , ps. „Łupaszka” 
(ur. 12 marca 1910 w Stryju, zm. 8 lutego 1951  
w Warszawie) – mjr Wojska Polskiego i Armii Kra-
jowej. Uczestniczył w wojnie obronnej Polski 1939 
jako dowódca 2. szwadronu w 4. Pułku Ułanów 
Zaniemeńskich w składzie Wileńskiej Brygady 
Kawalerii. Pod koniec 1940 roku przeszedł do ko-
mórki wywiadu dalekowschodniego, gdzie praco-
wał przez cały rok 1942. Organizował wówczas 
siatkę wywiadowczą na linii kolejowej Wilno – Podbrodzie – Ryga. Od sierpnia 
września 1943 dowodził 5. Wileńską Brygadą AK, zwaną też nieoficjalnie „Bry-
gadą Śmierci”. Na przełomie stycznia i lutego 1945 został mianowany komen-
dantem partyzantki Okręgu Białostockiego AK, a 5. Wileńska Brygada stała się 
oddziałem dyspozycyjnym Komendy AK. Prowadził walki z regularnymi oddzia-
łami Armii Czerwonej i LWP, KBW, NKWD oraz grupami UB i MO. Został aresz-
towany 30 czerwca 1948 roku w Osielcu pod Jordanowem i osadzony w wię-
zieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. Skazany 2 listopada 1950 przez sę-
dziego Mieczysława Widaja na osiemnastokrotną karę śmierci. Wyrok wykona-
no 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie.  
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14. Stanisław _______ ( 5 ) , ps. „Skoczek” – ostatni dowódca oddziału partyzanc-
kiego na Grodzieńszczyźnie podległego por. Niedzińskiemu ps. „Men”. Resztki 
oddziału zostały zlikwidowane przez sowieckie służby specjalne dopiero w 
1953 roku. Zgodnie ze wspomnieniami jednego z akowców Jana Łopacińskiego 
ps. „Skowroński” „Czterech członków oddziału na miejscu rozstrzelano, nato-
miast dowódcę „Skoczka” przewieziono do Grodna. W Grodnie na placu Stefa-
na Batorego, który Sowieci przemianowali na Sowietskaja Płoszczadz, przywią-
zano go do słupa. Rozebrano prawie do naga. Przechodzący bolszewicy char-
kali i opluwali jego ciało”. Ten barbarzyński czyn miał zademonstrować miej-
scowej ludności siłę i spryt NKWD, która ujęła i rozstrzelała ostatniego bandytę 
na ziemi grodzieńskiej.  

15. Hieronim ____________ ( 10 ) , ps. 
„Zapora” (ur. 24 września 1918 w Dzi-
kowie, zm. 7 marca 1949 w Warsza-
wie) – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, cichociemny, dowódca 
oddziałów partyzanckich AK, DSZ i 
Zrzeszenia WiN, harcerz. W nocy z 16 
na 17 września 1943 został zrzucony 
do okupowanej Polski na placówkę 
„Garnek” 103. Otrzymał przydział do 
Kedywu Okręgu AK „Lublin”. W stycz-
niu 1944 został szefem Kedywu w In-
spektoracie Rejonowym AK Lublin-
Puławy i jednocześnie dowódcą od-
działu dyspozycyjnego Kedywu (OP 8). W styczniu 1945 postanowił powrócić 
do konspiracji, tym razem skierowanej przeciwko komunistom i Sowietom. Wio-
sną 1945 dowodził licznymi akcjami rozbijania posterunków MO i likwidacji 
funkcjonariuszy aparatu władzy. Od kwietnia do czerwca jego oddział, który li-
czył ponad 300 żołnierzy, w 9 grupach bojowych, dokonał słynnego rajdu, wy-
konując kilku brawurowych akcji. Na przełomie lat 1945 i 1946 przeprowadził 
wiele akcji dywersyjnych i samoobrony w województwie lubelskim, rzeszowskim 
i kieleckim, w których, według oficjalnych wyliczeń, zginęło ponad 400 żołnierzy 
LWP (głównie KBW), funkcjonariuszy UB i milicjantów, a także czerwonoarmi-
stów. Został aresztowany 16 września 1947 i przewieziony do centralnego wię-
zienia MBP w Warszawie na Mokotowie, do 1 czerwca 1948 przechodził okrut-
ne śledztwo. 15 listopada 1947 skład orzekający, pod przewodnictwem sędzie-
go Józefa Badeckiego, który wcześniej skazał na śmierć m.in. rtm. Witolda Pi-
leckiego, skazał go na siedmiokrotną karę śmierci. 7 marca 1949 wykonano na 
nim karę śmierci, stracono też 6 jego byłych podkomendnych.  

„Zapora” ze swoim oddziałem 
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17. _______ ( 5 ) – wiersz autorstwa Zbigniewa Herberta, poświęcony Żołnierzom 
Wyklętym.  
Ponieważ żyli prawem wilka  
historia o nich głucho milczy  
pozostał po nich w kopnym śniegu  
żółtawy mocz i ten ślad wilczy 
szybciej niż w plecy strzał zdradziecki  
trafiła serce mściwa rozpacz  
pili samogon jedli nędzę 
tak się starali losom sprostać 
już nie zostanie agronomem  
 „Ciemny” a „Świt” – księgowym 
 „Marusia” – matką „Grom” – poetą  
posiwia śnieg ich młode głowy 
nie opłakała ich Elektra 
nie pogrzebała Antygona 
i będą tak przez całą wieczność 
w głębokim śniegu wiecznie konać 
przegrali dom swój w białym borze  
kędy zawiewa sypki śnieg  
nie nam żałować – gryzipiórkom –  
i gładzić ich zmierzwioną sierść 
ponieważ żyli prawem wilka  
historia o nich głucho milczy  
został na zawsze w dobrym śniegu  
żółtawy mocz i ten trop wilczy.  

19. Józef _______ ( 5 ) , ps. „Ogień” (ur. 23 października 1915 w Waksmundzie, 
zm. 22 lutego 1947 w Nowym Targu) – partyzant na Podhalu w czasie II wojny 
światowej, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego. Brał 
udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. 
Jesienią 1944 roku jego licząca ok. 80 żołnierzy grupa partyzancka stała się 
oddziałem egzekucyjnym Powiatowej Delegatury Rządu RP w Nowym Targu i 
wykonywała wyroki podziemnych sądów specjalnych. Po zajęciu Nowego Tar-
gu przez Armię Czerwoną podporządkował swój oddział sowieckiej komendan-
turze miasta i z jej ramienia otrzymał zadanie organizacji Milicji Obywatelskiej 
(MO) w Nowym Targu. 10 marca 1945 otrzymał nominację na szefa Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. 12 kwietnia 1945 
zdezerterował z dużą częścią podkomendnych. W walce ze zgrupowaniem 
„Ognia” w latach 1945-1947 zginęło ponad 100 funkcjonariuszy UB, milicjantów 
oraz funkcjonariuszy NKWD. W dniu 18 sierpnia 1946 roku wraz ze swymi żoł-
nierzami zorganizował i przeprowadził akcję rozbicia i opanowania więzienia 
św. Michała w Krakowie, w rezultacie uwolniono kilkudziesięciu więźniów – żoł-
nierzy AK, WiN i NSZ. Na przełomie 1945/1946 Zgrupowanie „Błyskawica” li-
czyło około 500 „leśnych” i kilkakrotnie więcej w siatce cywilnej. 21 lutego 1947 
„Ogień” wraz z nieliczną grupą podkomendnych został otoczony przez grupę 
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operacyjną KBW w Ostrowsku koło Nowego Targu, po zaciętej walce i próbie 
wydostania się z okrążenia usiłował popełnić samobójstwo. Zmarł po północy 
22 lutego 1947 w szpitalu w Nowym Targu. Postać „Ognia” i działalność jego 
oddziału budzi kontrowersje, podaje się, że oddział, oprócz ataków na urzędy 
UB i posterunki MO, dopuszczał się zbrodni i grabieży.  

20. Roman ___________ ( 9 ) (ur. 9 sierpnia 1925 w Bydgoszczy). Od 1943 służył 
w 26. Pułku Piechoty AK, pełniąc funkcję dowódcy drużyny w stopniu plutono-
wego podchorążego. W lipcu 1944 oddział, w którym walczył, przymusowo 
wcielono do Armii Czerwonej. Po dwu miesiącach skierowano go do szkoły lot-
niczej w Kraśniku. Za „szerzenie antysowieckiej propagandy” w szeregach woj-
ska w listopadzie tego roku został karnie zesłany w głąb ZSRR do kopalni. Po 
powrocie do kraju, w pierwszej połowie 1946, przekroczył granicę polsko-
niemiecką w okolicach Szczecina i dotarł do angielskiej strefy okupacyjnej. Zo-
stał kurierem w Delegaturze MSW Rządu RP na Uchodźstwie. 25 lutego 1948 
aresztowany przez UB w Szczecinie, został przekazany do MBP w Warszawie. 
W październiku 1948 tamtejszy Wojskowy Sąd Rejonowy uznał go za winnego 
działalności szpiegowskiej na rzecz rządu RP na emigracji i skazał na karę 
śmierci. Został stracony 3 lutego 1949 w podziemiach więzienia mokotowskiego 
w Warszawie. Jego szczątki odnaleziono latem 2012 w kwaterze „na Łączce” 
na warszawskich Powązkach.  

22. ________ ( 6 ) czas (autor nieznany). Piosenka śpiewana była „za drugiego 
Sowieta”, czyli po lipcu 1944, w polskich poakowskich oddziałach partyzanckich 
walczących na terenach Nowogródczyzny i Grodzieńszczyzny anektowanych 
przez Związek Sowiecki, w tym w oddziałach walczących pod komendą „Ole-
cha”. Tekst piosenki znakomicie oddaje atmosferę końcowego etapu party-
zanckiej walki ostatnich obrońców polskich Kresów, osamotnionych, osacza-
nych przez agenturę komunistyczną, tropionych przez obławy NKWD i ginących 
przy biernym, przyzwalającym milczeniu wolnego świata za żelazną kurtyną. 
O, Panie Boże, przywróć nam Polskę, 
bo przeżywamy trudny czas, 
a nasze życie takie , 
łaskawie spojrzyj na nas choć raz. 
Boże, jak ciężko w tym lesie siedzieć, 
i nie ma miejsca tu dla nas. 
Kochany bracie i przyjacielu, 
nie wydawajcie, proszę, nas. 
A matka płacze i ojciec nie wie, 
że w okrążeniu jestem ja. 
O mej ojczyźnie, kochanej Polsce, 
nie zapominam nigdy ja. 
Lecz wywalczymy kochaną Polskę, 
za którą leje się tyle łez 
za którą ginie tylu rodaków. 
Na ich mogiłach zakwitnie bez. 
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A ptaszka będzie śpiewać radośnie, 
że na wolności może żyć. 
A biedna matka płakać żałośnie, 
bo syn jej będzie gdzieś w lesie gnić.  

23. Wiktor ____________ ( 10 ), ps. „Cacko” (ur. 11 września 1916 w Żychowie na 
Mazowszu). Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach 32. Pułku 
Piechoty, później przez cały okres niemieckiej okupacji był żołnierzem ZWZ-AK 
w Obwodzie Sierpc. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 został skierowany 
do Służby Ochrony Kolei w Sierpcu. W lutym 1946, stając w obronie gwałconej 
Polki, zabił sowieckiego żołnierza, za co został aresztowany przez UB. Dzięki 
pomocy współpracującego z podziemiem ubeka zbiegł z aresztu i powrócił do 
konspiracji. Znalazł się w oddziale Ruchu Oporu Armii Krajowej działającym na 
obszarze Mazowsza. Stojąc na czele jednego z jego patroli bojowych, uczest-
niczył w wielu akcjach zbrojnych przeciw komunistycznym służbom oraz lokal-
nym władzom. W październiku 1947 brał udział w starciu we wsi Chudzynek 
pow. Płock, gdzie osobiście zastrzelił Władysława Rypińskiego „Rypę”, dowód-
cę „szwadronu śmierci” PPR skrytobójczo mordującego członków PSL i byłych 
żołnierzy AK. W listopadzie 1947 oddział, w którym służył, przeszedł pod 
zwierzchnictwo Narodowych Sił Zbrojnych i operował na terenie 23. Okręgu Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego. „Cacko” objął dowodzenie nad patrolem 
bojowym działającym na terenie powiatów płockiego i płońskiego. Jesienią 
1948 został dowódcą wszystkich patroli w okręgu. Zyskał sobie miano jednego 
z najbardziej bezkompromisowych partyzantów walczących z komunistami.  
W wyniku donosu, w dniu 8 lutego 1949, został aresztowany i przewieziony do 
Warszawy. Po trwającym blisko 1,5 roku ciężkim śledztwie, w trakcie procesu 
sztabu 23. Okręgu NZW, postawiono mu zarzut udziału w „nielegalnych organi-
zacjach AK i NSZ”, współpracę z Niemcami i walkę z „patriotycznie nastawio-
nymi partyzantami GL i AL”. Został skazany „trzydziestoośmiokrotnie na karę 
śmierci z pozbawieniem publicznych i obywatelskich praw honorowych na zaw-
sze oraz z przepadkiem całego mienia”. Wyrok wykonano 18 stycznia 1951  
w więzieniu mokotowskim w Warszawie.  

24. Zdzisław _________ ( 7 ) , ps. „Uskok” 
(ur. 24 grudnia 1912 w Radzicu Sta-
rym w gminie Ludwin, zm. 21 maja 
1949 w Dąbrówce) – podoficer rezer-
wy Wojska Polskiego, żołnierz Polskiej 
Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, 
dowódca oddziału partyzanckiego AK, 
a następnie Zrzeszenia WiN na Lu-
belszczyźnie. Brał udział w wojnie 
obronnej 1939 i dostał się do niewoli. 
Prawdopodobnie w listopadzie 1940 
uciekł z niemieckiego obozu jenieckie-
go. Po powrocie w rodzinne strony 
wstąpił do POZ, a po jej scaleniu z AK 
został dowódcą 35-osobowego plutonu terytorialnego (placówki)  

1947 rok. Od lewej: Stanisław Kuchciewicz „Wik-
tor”, kpt. Zdzisław Broński „Uskok”, Józef Fran-

czak „Lalek”, Walenty Waśkowicz „Strzała”. 
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w Radzicu Starym w I Rejonie Obwodu AK „Lubartów”, który wchodził w skład 
Inspektoratu „Lublin”. Na przełomie lat 1943 i 1944, po serii aresztowań lokal-
nych działaczy konspiracyjnych, zorganizował grupę partyzancką, która 16 ma-
ja 1944 stała się formalnie oddziałem lotnym zgrupowania OP 8. Pułku Piecho-
ty Legionów AK. Liczył on początkowo ok. 40 partyzantów, rozrastając się  
w połowie 1944 roku do ok. 60 ludzi. Od sierpnia 1944 pełnił funkcję zastępcy, 
a następnie komendanta I Rejonu Obwodu AK „Lubartów”. Wiosną 1945 na ba-
zie oddziału partyzanckiego z czasów okupacji niemieckiej odtworzył kilkudzie-
sięcioosobowy lotny oddział bojowy, który wszedł w skład struktur Zrzeszenia 
WiN. 1 czerwca 1945 został awansowany do stopnia porucznika. 25 maja 1946 
został mianowany komendantem OP II w Obwodzie Lubartów. Prowadzone 
przez niego akcje były wymierzone nie tylko w funkcjonariuszy państwowych 
(UB, MO), ale również w ludność cywilną, współpracującą bądź też sympatyzu-
jącą z nową władzą. 20 maja 1949 dzięki agentowi funkcjonariusze Powiatowe-
go Urzędu Bezpieczeństwa Państwa aresztowali jego zastępcę Z. Liberę,  
w wyniku tortur wydał on miejsce ukrycia swojego dowódcy. 21 maja 1949 gru-
pa operacyjna MO, UB i KBW otoczyła kryjówkę „Uskoka”. Zginął od wybuchu 
granatu.  

26. Teodor ____________ ( 10 ) ps.: „Szumny”, „Grom”, „Cichy” (ur. ?, zm. 25 lipca 
1945 w Drohiczynie). Był członkiem POW w czasie I wojny światowej, walczył  
w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej był żołnierzem 
ZWZ-AK. Był dowódcą Ośrodka AK-AKO Drohiczyn i Siemiatycze Obwodu 
Bielsk Podlaski. Po wojnie (w 1945 roku) był dowódcą silnego oddziału party-
zanckiego (ponad 100 osób) ROAK w rejonie Drohiczyna i Siemiatycz. Z od-
działem tym wykonał wiele udanych akcji, m.in. kilkakrotnie rozbił grupy opera-
cyjne UB-KBW i NKWD, uwalniając aresztowanych. Dowódcą pierwszego plu-
tonu tego oddziału był Władysław Łukasiuk „Młot”, który został również prawdo-
podobnie zastępcą dowódcy oddziału. Najsłynniejszą akcją oddziału ppor. 
„Szumnego”, w której pluton „Młota” odegrał główną rolę, było uderzenie na 
kompanię 11. pułku KBW (w sile ponad 130 żołnierzy) stacjonującą w Siemia-
tyczach. Poległ w starciu z oddziałami 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. 
Bohaterów Westerplatte 25 lipca 1945 roku. Po śmierci ppor. „Szumnego” do-
wodzony przezeń oddział został 26 lipca 1945 roku rozformowany. „Młot” dołą-
czył 1 sierpnia 1945 roku wraz ze swoim plutonem do 5. Brygady Wileńskiej, by 
później stać się dowódcą 6. Wileńskiej Brygady (WiN). Miejsce pochówku 
„Szumnego” pozostaje nieznane.  
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28. Marian ___________ ( 9 ) , ps. „Orlik” (ur. 6 marca 
1917 w Zalesiu k. Ryk, zm. 24 czerwca 1946 we wsi 
Piotrówek) – ppor. Wojska Polskiego, żołnierz ZWZ-
AK, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następ-
nie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. Przeprowa-
dził ponad 20 akcji bojowych przeciwko Niemcom. W 
sierpniu 1944 na czele ok. 350 partyzantów podjął 
marsz w celu pomocy walczącej Warszawie, ale za-
kończył się on niepowodzeniem. Dowodzone przez 
niego zgrupowanie partyzantki niepodległościowej, 
jedno z największych na Lubelszczyźnie, liczące ok. 
200 żołnierzy, a na wiosnę 1946 – ok. 160, przepro-
wadziło wiele akcji dywersyjnych i zbrojnych przeciw-
ko władzom komunistycznym. 24 czerwca 1946, kie-
dy wracał z kilkoma ludźmi z odprawy w Życzynie, 
został zaatakowany przez grupę żołnierzy wojsk saperskich z 1. Dywizji Piecho-
ty, którzy ochraniali referendum oraz oddział KBW koło wsi Piotrówek. Dwu-
krotnie ranny podczas próby przebicia się z okrążenia, popełnił samobójstwo.  

32. Józef __________ ( 8 ) , ps. „Lalek” (ur. 17 marca 
1918 w Kozicach Górnych, zm. 21 października 1963 
w Majdanie Kozic Górnych) – sierż. Wojska Polskie-
go, uczestnik wojny obronnej Polski 1939, później 
związany ze strukturami ZWZ-AK, ostatni żołnierz 
polskiego podziemia antykomunistycznego i niepod-
ległościowego. W 1940 wstąpił do ZWZ. Działał w 
podziemiu do 1944. W 1944, jako oficer, został przy-
musowo wcielony do 2. Armii Wojska Polskiego. W 
styczniu 1945, będąc świadkiem wydawania i wyko-
nywania wyroków śmierci na akowcach (m.in. Uro-
czysko Baran koło Międzyrzeca Podlaskiego), zde-
cydował się na dezercję. „Lalek” brał udział w wielu 
zamachach na tzw. utrwalaczy władzy ludowej – mili-
cjantów i żołnierzy formacji bezpieczeństwa. Kilka ra-
zy był ranny, a raz aresztowany. W 1947 dołączył do 
oddziału żołnierzy podziemia niepodległościowego dowodzonego przez kpt. 
Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Następnie dowodził kilkuosobowym patrolem 
zbrojnym, do którego zadań należało wykonywanie kar chłosty lub śmierci na 
tajnych współpracownikach UB i członkach PPR. Nie ujawnił się w czasie 
amnestii w kwietniu 1956. Skazany na banicję, wyjęty spod prawa przez ów-
czesne władze, aż do 21 października 1963 roku ukrywał się, cały czas będąc 
jedną z najbardziej poszukiwanych osób w kraju. Został zdradzony, znaleziony  
i zastrzelony 21 października 1963.  
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Ułaskawieni przez Bolesława Bieruta 6. lutego 
1947 członkowie WiN (od lewej): Tadeusz Ja-
chimek, Jan Rzepecki. Antoni Szanojca, Jan 
Szczurek, Emilia Malessa, przed bramą war-

szawskiego więzienia 

 34. Emilia _________ ( 7 ) , ps. „Marcy-
sia”, „Miłasza”, „Maniuta” (ur. 26 lutego 
1909 w Rostowie, zm. 5 czerwca 
1949) – kpt. Armii Krajowej, powsta-
niec warszawski, kawaler orderu Virtuti 
Militari V klasy. Od połowy październi-
ka 1939 działała w konspiracji, była 
zołnierzm Służby Zwycięstwu Polski, 
Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii 
Krajowej. Do końca niemieckiej oku-
pacji była szefem działu łączności za-
granicznej „Zagroda” Wydziału V Ko-
mendy Głównej AK. Po rozwiązaniu 
Armii Krajowej należała do organizacji 
„NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, gdzie była członkiem ścisłego sztabu, 
oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w którym pełniła funkcję kierownika 
łączności zagranicznej. 31 października 1945 została aresztowana. W areszcie, 
uwierzywszy „oficerskiemu słowu honoru” szefa Departamentu Śledczego MBP 
Józefa Różańskiego, że żadna z ujawnionych osób nie będzie aresztowana  
i osądzona, za wiedzą swoich przełożonych – płk. Jana Rzepeckiego szefa, 
WiN, oraz płk. Antoniego Sanojcy – i na ich rozkaz podjęła decyzję o ujawnie-
niu członków i przywódców I Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od-
rzucana i bojkotowana przez część środowiska byłych żołnierzy Armii Krajowej 
5 czerwca 1949 popełniła samobójstwo.  

36. Antoni _____________ ( 11 ) (ur. 13 czerwca 1905 w Marguciszkach na Wi-
leńszczyźnie). W czasie kampanii wrześniowej walczył nad Narwią i Bugiem 
oraz pod Janowem Lubelskim. Po bitwie pod Momotami z Armią Czerwoną trafił 
do sowieckiej niewoli, z której zbiegł i wrócił do Wilna. W listopadzie 1939 wstą-
pił do konspiracyjnej organizacji Komisariat Rządu, która z czasem weszła w 
skład Służby Zwycięstwu Polski, a później Związku Walki Zbrojnej. Pełnił funk-
cję szefa Oddziału I Komendy Okręgu ZWZ. W lipcu 1941 został mianowany 
komendantem konspiracyjnego garnizonu miasta Wilna. Od 1943 pełnił funkcję 
inspektora Okręgu Wileńskiego AK. W kwietniu 1944 został dowódcą I zgrupo-
wania AK, na którego czele wziął udział w operacji „Ostra Brama”, następnie 
został komendantem Okręgu Wileńskiego AK. W kwietniu 1945 rozpoczął likwi-
dację struktur AK na Wileńszczyźnie poprzez przerzucanie oddziałów na tereny 
Polski centralnej lub ich demobilizację. Na początku 1946 nawiązał kontakt  
z mjr. Zygmuntem Szendzielarzem „Łupaszką”, który od tego czasu podporząd-
kował Okręgowi swoje oddziały partyzanckie. Od końca 1947 prowadził działal-
ność wywiadowczą na rzecz władz emigracyjnych. Został aresztowany przez 
UB 26 czerwca 1948 we Wrocławiu w ramach tzw. akcji „X” wymierzonej prze-
ciw Wileńskiemu Okręgowi AK. W listopadzie 1950 Wojskowy Sąd Rejonowy  
w Warszawie skazał go na karę śmierci. Został stracony 8 lutego 1951 w wię-
zieniu mokotowskim. Tego samego dnia zostali zamordowani także inni człon-
kowie Komendy Okręgu, m.in. mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” oraz por. 
Lucjan Minkiewicz „Wiktor” – dowódca 6. Wileńskiej Brygady AK.  
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37. Czesław ______________ ( 12 ) , ps. „Ragner” (ur. 1916 w Wilnie, zm. 3 grud-
nia 1944) – oficer Armii Krajowej. W 1939 walczył jako plut. pchor. w kompanii 
łączności 19. Dywizji Piechoty. W konspiracji był szefem łączności obwodu AK 
Lida w Okręgu Nowogródzkim. W końcu marca 1943 na terenie kolonii Falkowi-
cze (południowe tereny powiatu Lida) zorganizowany został pod jego dowódz-
twem 4-osobowy patrol samoobrony. Jego zadaniem była przede wszystkim 
obrona ludności cywilnej przed napadami rabunkowymi partyzantki sowieckiej. 
16 maja 1943 utworzono oddział, który otrzymał nazwę oddział partyzancki 
312. Wszedł on w połowie 1943 w skład Zgrupowania Nadniemeńskiego. W lu-
tym 1944 oddział „Ragnera” osiągnął stan ok. 300 żołnierzy. Por. „Ragner” wal-
czył zarówno z armią niemiecką, jak i z partyzantką sowiecką, tym samym po-
wstrzymując jej napór na linii Niemna. 19 listopada 1943 wraz z dwoma innymi 
oddziałami AK (ppor. Jana Wasiewicza „Lwa” i ppor. Stanisława Karolkiewicza 
„Szczęsnego”) we wsi Buciły nad Niemnem wziął udział w bitwie z częścią so-
wieckiego Zgrupowania Białostockiego gen. Filipa Kapusty (700-800 ludzi). Po 
rozbrojeniu oddziałów AK „Ragnar” wraz z kilkoma partyzantami powrócił na te-
reny Lidy. Jesienią 1944 dowodzone przez niego siły partyzanckie i konspira-
cyjne Zgrupowania „Południe” były najpoważniejszym przeciwnikiem okupacyj-
nych władz sowieckich na Nowogródczyźnie. W piątek 1 grudnia 1944 oddziały 
Wojsk Wewnętrznych NKWD przystąpiły do likwidacji oddziału „Ragnera”. Do 
akcji wyznaczono 1410 ludzi. 3 grudnia trzy pierścienie żołnierzy NKWD otoczy-
ły jego niespełna 30-osobowy oddział. W potyczce zginęło 7 partyzantów,  
w tym „Ragner” oraz jego młodszy brat Leon ps. „Drzewica”.  

38. Armia Krajowa _____________ ( 11 ) (lub ... Armia Krajowa) – lokalna formacja 
zbrojna polskiego podziemia antykomunistycznego działająca na terenie woje-
wództwa białostockiego oraz znajdujących się po wschodniej stronie granicy 
dawnych polskich powiatów – wołkowyskiego i grodzieńskiego. Organizacja 
powstała 15 lutego 1945 z rozkazu ppłk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, 
komendanta Okręgu Białystok AK, na bazie struktur rozwiązanej Armii Krajo-
wej, w związku z niewykonaniem rozkazu wydanego przez gen. Leopolda Oku-
lickiego „Niedźwiadka” z dnia 19 stycznia 1945, rozwiązującego Armię Krajową. 
Płk Władysław Liniarski odmówił wykonania tego rozkazu. W końcu lutego 1945 
w skład AKO wszedł Obwód Ostrów Mazowiecki AK (500 żołnierzy). Wiosną 
1945 AKO liczyło 27 tys. konspiratorów zorganizowanych w czternastu obwo-
dach, tworzących sześć inspektoratów. AKO działał samodzielnie do końca ma-
ja 1945, gdy płk „Mścisław” podporządkował się Delegatowi Sił Zbrojnych na 
Kraj, płk. Janowi Rzepeckiemu. W związku z tym AKO weszło w skład Obszaru 
Centralnego Zrzeszenia WiN, którego szefem był płk Jan Mazurkiewicz „Rado-
sław”. Okręg ten stał się najliczniejszym w ramach Obszaru Centralnego i za-
chował sporą autonomię (m.in. pozostałe stare nazewnictwo funkcji, nie posłu-
giwano się nazwą „delegat”). Działalność AKO była skuteczna dzięki zdecydo-
wanemu działaniu i nieustannemu nękaniu władzy komunistycznej. W lecie 
1945 roku stan posiadania władz komunistycznych ograniczał się wyłącznie do 
Białegostoku i często atakowanych miast powiatowych (np. Ostrołęka, Graje-
wo). Głównym celem działań AKO były akcje sabotażowo-dywersyjne, mające 
sparaliżować funkcjonowanie agend tzw. władzy ludowej. Bardzo duży nacisk 
kładziono na zorganizowanie akcji informacyjno-propagandowej (także poprzez 
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wydawanie prasy). W związku z prowadzeniem działań po dwóch stronach no-
wej granicy prowadzono też pomoc przy ewakuacji na zachód struktur Okręgów 
Wileńskiego i Nowogródzkiego AK.  

39. Henryk _______ ( 5 ), ps. „Grot”, „Bartek” (ur. 18 stycznia 1918 we Frysztaci na 
Zaolziu, zamordowany 1 grudnia 1947 w Zabrzegu. W kampanii wrześniowej 
brał udział jako pilot w słynnej Brygadzie Pościgowej, bronił warszawskiego 
nieba na samolocie PZL P-7a. Latem 1940 roku założył podporządkowaną Ak 
organizację HAK, której zadaniem było zbieranie danych wywiadowczych i sa-
botaż. Następnie wraz ze swoimi współpracownikami z HAK-a stworzył samo-
dzielny oddział partyzancki. Na przełomie lat 1944-1945 dowodzony przez nie-
go oddział został włączony do NSZ. Po wkroczeniu na Podbeskidzie Armii 
Czerwonej „Grot” wyszedł z ukrycia i został komendantem komisariatu Milicji 
Obywatelskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wszyscy jego podkomendni byli 
zaufanymi ludźmi z NSZ a samo ujawnienie i przyjęcie nowej roli miało na celu 
infiltrację komunistycznych struktur władzy i zdobycie broni potrzebnej do dal-
szej walki. W kwietniu 1945 roku, kiedy poczuł na plecach oddech ścigających 
żołnierzy podziemia enkawudzistów i Ubeków „Grot” uciekł wraz z całą obsadą 
komisariatu do lasu i podjął walkę z nowym okupantem. Od maja 1945 do lute-
go 1947 stał na czele największego zgrupowania niepodległościowego na Ślą-
sku Cieszyńskim, którego liczebność, w szczytowym okresie, wynosiła ponad 
300 dobrze uzbrojonych i umundurowanych żołnierzy. Składające się  
z kilku oddziałów zgrupowanie przeprowadziło łącznie ok. 340 akcji zbrojnych. 
Do największego wystąpienia zgrupowania pod dowództwem „Grota” należało 
zajęcie 3 maja 1946 uzdrowiskowej miejscowości Wisły, w której przeprowadził, 
na oczach sterroryzowanych komunistów, dwugodzinną defiladę w pełni umun-
durowanych i uzbrojonych żołnierzy NSZ, co było ewenementem w państwach 
bloku wschodniego. Łącznie partyzanci przeprowadzili ponad 350 akcji zbroj-
nych: likwidowano konfidentów, Ubeków, rozbijano komisariaty milicji. Szcze-
gólnie gorliwym działaczom komunistycznym wymierzano karę chłosty i golono 
głowy. Nie zapominano też o akcjach propagandowych, ich celem było pozy-
skanie sympatii lokalnej ludności i pokazanie jej, że „jeszcze Polska nie umar-
ła”. Do połowy 1946 roku oddział „Grota” niepodzielnie rządził w podbeskidz-
kich lasach i wsiach, dowódca dzięki swoim spektakularnym akcjom zyskał so-
bie nawet przydomek „Króla Podbeskidzia”. W tym czasie zaplanowano akcję 
likwidacji oddziału „Bartka”. Do tego zadania wyznaczono byłego żołnierza AK, 
który przeszedł na stronę UB Henryka Wendrowskiego ps. „Lawina”. Przeniknął 
on do oddziału „Bartka”, zdobył jego zaufanie i przekonał o konieczności ewa-
kuacji na Ziemie Zachodnie. We wrześniu 1946 roku co najmniej 167 żołnierzy 
z oddziału wyruszyło na Opolszczyznę, nie zdając sobie sprawy, że są wciąga-
ni w pułapkę. Zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD i UB w okoli-
cach wsi Łambinowice. Po ogłoszeniu na początku 1947 roku ustawą sejmową 
amnestii dla żołnierzy podziemia niepodległościowego „Bartek” wyszedł z ukry-
cia i wrócił do rodzinnych Czechowic. Tam został zamordowany 1 grudnia 1947 
strzałem w plecy przez Rudolfa Dadaka, funkcjonariusza MO. Morderca nigdy 
nie stanął przed sądem, po krótkim śledztwie uznano, że był chory psychicznie. 
Wraz ze śmiercią „Grota” zakończył się dla Podbeskidzia, ale i całego Śląska 
czas, w którym żywa była jeszcze nadzieja na powrót wolnej i niepodległej Oj-
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czyzny, tej o którą walczyli i za którą ginęli śląscy powstańcy, żołnierze podzie-
mia i zwykli mieszkańcy mordowani najpierw przez hitlerowców a potem przez 
komunistów.  

40. ............................. Wojsko Polskie (KWP) – polska organizacja niepodległo-
ściowa działająca od kwietnia 1945, głównie na terenie województwa łódzkiego, 
ale także w województwach śląskim, poznańskim i kieleckim. Twórcą i główno-
dowodzącym KWP (do czerwca 1946) był kpt. Stanisław Sojczyński ps. „War-
szyc”. Działania KWP obejmowały samoobronę, walkę z bandytyzmem, ochro-
nę społeczeństwa przed Armią Czerwoną, likwidację najbardziej aktywnych 
urzędników władzy komunistycznej, a także niezbędne dla zdobycia środków 
do walki rekwizycje. KWP była od samego początku główną organizacją nie-
podległościową na terenie województwa łódzkiego, a po amnestii w sierpniu 
1945 jej szeregi zasiliło wielu byłych akowców, którzy nie złożyli broni. W szczy-
towym okresie KWP liczyło ok. 3 tys. członków. Walkę zbrojną prowadziły od-
działy leśne. Do bardziej znanych należały oddziały Jana Małolepszego ps. 
„Murat” czy Henryka Glapińskiego ps. „Klinga”. KWP wydawało pismo „W świe-
tle prawdy”. Na wiosnę 1946 nasiliły się walki między KWP a stale rosnącą w si-
łę bezpieką. W nocy z 19 na 20 kwietnia oddział Jana Rogólki ps. „Grot” opa-
nował Radomsko i uwolnił 57 aresztowanych z więzienia UB. Dzień później 
200-osobową grupę pościgową KBW rozbił w kompleksie leśnym Graby 40-
osobowy oddział Henryka Glapińskiego ps. „Klinga”. Ostatecznie został on 27 
czerwca 1946 aresztowany wraz z całym dowództwem organizacji (na skutek 
zdrady jednego z podkomendnych) przez UB w Częstochowie, na posesji przy 
ulicy Wręczyckiej 11, gdzie się ukrywał. Wkrótce rozbite zostały struktury KWP 
w województwie śląskim. Organizacja nie zaprzestała jednak działalności (sze-
fem II Komendy został Jerzy Jasiński ps. „Janusz”), ale nie odzyskała już pier-
wotnego zasięgu. W celu rozpracowania kierownictwa organizacji przygotowa-
no prowokację, w ramach której Zygmunt Lercel z UB wcielił się w przysłanego 
z Londynu następcę „Warszyca”. Na początku 1947 UB aresztowało część do-
wództwa KWP, w marcu z amnestii skorzystał Wiesław Janusiak ps. „Prawdzic” 
(szef pionu SOS odpowiedzialnego za ochronę społeczeństwa), a z nim wyszło 
z podziemia kilkuset żołnierzy KWP. 9 listopada 1948 aresztowany został kolej-
ny szef organizacji – Jan Małolepszy ps. „Murat”, zamordowany jakiś czas póź-
niej w więzieniu. Resztki organizacji pozostały w podziemiu aż do 1954, ale po-
za sporadycznymi niewielkimi zasadzkami na UB nie były już zdolne do prowa-
dzenia aktywnej walki zbrojnej. (13) 

41. Operacja „________ ( 6 )” – największa w powojennej Polsce gra operacyjna 
Urzędu Bezpieczeństwa, służąca do likwidacji ostatnich szeregów niepodległo-
ściowej konspiracji. Rozpoczęła się po zdradzie członka siatki informacyjnej 
WiN Stefana Sieńki, który, aresztowany po rozbiciu IV Zarządu Głównego, zgo-
dził się stworzyć na polecenie MBP tzw. V Komendę WiN. Otrzymał pseudonim 
„Maciej”. Po sfingowaniu ucieczki z aresztu Sieńko na nowo nawiązał zerwane 
kontakty z pozostającymi jeszcze na wolności działaczami, poinformował też 
Delegaturę Zagraniczną WiN o podjętej przez siebie próbie odbudowy organi-
zacji. Zdecydowana większość jego ówczesnych współpracowników działała w 
dobrej wierze, z przekonaniem o kontynuacji niepodległościowej pracy, tak jak 
słynny kurier Adam Boryczka, który umożliwił Sieńce kontakt  
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z Zachodem. Jedynie część działaczy V Komendy stanowili wprowadzeni przez 
MBP agenci oraz etatowi funkcjonariusze, m.in. Henryk Wendrowski ps. „Jó-
zef”, który został zastępcą Sieńki. Prowadzona w latach 1948-1952 operacja 
„Cezary” miała dwa zasadnicze kierunki działań – zewnętrzny i wewnętrzny.  
W ramach pierwszego umacniano kontakty z Delegaturą Zagraniczną WiN,  
a za jej pośrednictwem z wywiadami anglosaskimi. Obiecując Amerykanom 
współpracę w przypadku konfliktu zbrojnego z ZSRS, V Komenda otrzymywała 
od nich informacje, instrukcje, fundusze. Do siedziby Delegatury WiN w Mona-
chium wysyłano pod kontrolą bezpieki nieświadomych prowokacji emisariuszy  
z kraju. Wśród nich znaleźli się Stefan Skrzyszowski i Dionizy Sosnowski.  
W ramach krajowych wątków operacji rozpracowywano pozostałości niepodle-
głościowego podziemia. MBP, pozorując istnienie tajnej organizacji, pozyskiwa-
ło do „konspiracji” nowych działaczy, przez nich docierało do kolejnych środo-
wisk, by je likwidować. W ten sposób dotarło między innymi do oddziału kpt. 
Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, działającego na Białostocczyźnie. Sądząc, 
że ma do czynienia z kontynuacją WiN, „Huzar” zgodził się przerwać prowa-
dzoną faktycznie od września 1939 roku walkę i opuścić dobrze mu znane te-
reny. W październiku 1952 został aresztowany, a później skazany na śmierć i 
stracony.Operację zakończono w grudniu 1952. Represje w różnych formach 
dotknęły ok. 300 rozpracowanych w jej ramach osób, kilkanaście skazano na 
karę śmierci. Dopiero w listopadzie 1967 na wolność wyszedł jej mimowolny 
uczestnik Adam Boryczka. Na opracowaniach dotyczących operacji „Cezary” – 
modelowej gry operacyjnej – szkoliły się kolejne pokolenia funkcjonariuszy UB-
SB.  

Pionowo 

1. Mieczysław ____________ ( 10 ) ps. „Men”, „Ren”, „Niemen” (ur. 1917 w Dru-
skiennikach, zm. 4 maja 1948). Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku. Or-
ganizował konspirację ZWZ-AK w rejonie Druskiennik, a w 1943 sformował 
pierwszy oddział partyzancki w Obwodzie AK Grodno, z którym jesienią tegoż 
roku przeszedł na teren Okręgu AK Nowogródek. Na Nowogródczyźnie służył 
ze swoimi podkomendnymi kolejno w III, I i VII batalionie 77. Pułku Piechoty 
AK, uczestnicząc w wielu walkach i operacjach bojowych przeciw niemieckim 
siłom okupacyjnym. Uniknął rozbrojenia i niewoli sowieckiej pod Wilnem w lipcu 
1944 i jesienią powrócił z grupą swoich podkomendnych w rodzinne strony –  
w okolice Druskiennik. Kierował pracą niepodległościową na ziemi grodzień-
skiej. Ścisły sztab zbudowanej przez niego organizacji stanowili Józef Mikła-
szewicz ps. „Fala” – dowódca jednego z pododdziałów pełniący faktycznie 
funkcję zastępcy por. „Mena” (przeszedł cały szlak partyzancki z „Menem”), 
Stanisław Zautra ps. „Jurand” – szef wywiadu, Albin Żukowski ps. „Znany” – ad-
iutant komendanta obwodu, Franciszek Talewicz ps. „Komar” – szef wyszkole-
nia. Podstawową siłą obwodu były oddziały partyzanckie dowodzone bezpo-
średnio przez por. „Mena”. Latem 1946 główny oddział Obwodu nr 10 bazujący 
w Puszczy Grodzieńskiej liczył ponad 70 żołnierzy. Ponadto nad Niemnem, 
wzdłuż starej granicy polsko-litewskiej, operował oddział Bronisława Maciukie-
wicza „Bąka” (liczący przeciętnie kilkunastu żołnierzy). Jesienią 1946 oddział 
główny podzielony został na trzy mniejsze jednostki dowodzone przez „Falę”, 
„Komara” i Franciszka Markisza „Niedźwiedzia”. Wszystkie pododdziały podle-
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głe „Menowi” zdołały przetrwać zimę 1946-1947 i z wiosną wznowiły działania 
samoobronne. Kolejna zima okazała się jednak dla partyzanckiego zgrupowa-
nia tragiczna. Pododdziały „Komara” i „Niedźwiedzia” zostały w lutym 1948 zlo-
kalizowane i zlikwidowane podczas operacji prowadzonych przez NKWD.  
Z rozbitków grupy „Niedźwiedzia” utworzono nowy pododdział, dowodzony 
przez Józefa Stasiewicza „Samotnego”. Obok grupy „Bąka” pojawił się dodat-
kowy patrol dowodzony przez Stanisława Burbę „Skoczka”. Patrole „Mena” zli-
kwidowały ponad 120 funkcjonariuszy NKWD i sowieckiej administracji szcze-
gólnie szkodliwych dla społeczności polskiej, w tym kilku lokalnych dygnitarzy 
oraz agentów i informatorów NKWD. Tylko w kwietniu i maju 1948 pododdział 
„Fali”, liczący wówczas 16 żołnierzy, w ramach akcji odwetowej za wydanie pa-
troli „Komara” i „Niedźwiedzia” zastrzelił kilkunastu współpracowników sowiec-
kich służb specjalnych. Koniec działalności Obwodu nr 10 przyniosło rozbicie 
oddziału „Fali”, zlokalizowanego przez NKWD 4 maja 1948 pod Grodnem na 
kolonii miejscowości Łopiejki k. Kulbak. Mimo wielokrotnej przewagi przeciwni-
ka partyzanci „Mena” i „Fali” stawili zacięty opór grupie operacyjnej NKWD. 
Niestety, wobec dysproporcji sił wynik starcia był z góry przesądzony. W walce 
zginęło dziewięciu partyzantów, wśród nich „Men” i „Fala”.  

3. Hymn „_____________ ( 11 )” – oddziału dowodzonego przez mjr. Hieronima 
Dekutowskiego ps. „Zapora", cichociemnego, komendanta oddziałów leśnych 
Inspektoratu DSZ-WiN Lublin, a następnie dowódcę zgrupowania partyzanc-
kiego liczącego w szczytowym okresie ponad 300 ludzi. 
Maszerują cicho niby cienie 
Poprzez lasy, góry, pola. 
Niejednemu wyrwie się westchnienie, 
Idą naprzód – taka ich dola. 
I idą wciąż naprzód, bo taki ich los 
I ani żal, ani tęsknota – 
Z tej drogi zawrócić nie zdoła nic, 
Bo to jest „Zapory" piechota. 
A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury 
I nastanie cicha, piękna noc, 
To leśnej piechoty ciągną sznury. 
Widać wtedy siłę ich i moc. 
Choć twardą im była germańska dłoń, 
Do boju ich parła ochota 
I zawsze zwycięstwo musiało ich być, 
Bo to jest „Zapory" piechota. 
Teraz za drugiego okupanta 
Jeszcze nam nie oschła jedna krew. 
Po zdradziecku sięga nam do gardła, 
Na tajgi Sybiru chce nas wieźć. 
Pomylił się Stalin, pomylił się kat. 
A z nim ta zdziczała hołota; 
Za Zamek, za Katyń, za Sybir, za krew 
Zapłaci „Zapory" piechota.  
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4. Władysław __________ ( 8 ) , ps. „Młot” (ur. 16 lutego 1906, zm. 27 czerwca 
1949) – kpt. Wojska Polskiego i AK, partyzant antykomunistyczny na ziemi pod-
laskiej. Dowodził drużyną konspiracyjną wchodzącą w skład 8. kompanii, IX 
Ośrodka Sarnaki-Górki Obwodu AK Siedlce. Brał udział w akcji „V” – przejęcia 
niewybuchu niemieckiego pocisku rakietowego V-2 pod Sarnakami. Po wkro-
czeniu Sowietów podjął próbę stawiania oporu nowemu wrogowi – powiększył 
w styczniu 1945 swój oddział z kilku do kilkudziesięciu ludzi. Pierwszą potyczkę 
z Sowietami zakończoną rozbiciem grupy operacyjnej NKWD, stoczył 18 marca 
1945 na drodze z Mężenina do Figał. Oddział „Młota” 1 sierpnia 1945 roku do-
łączył do 5. Wileńskiej Brygady AK. Stoczył w jej szeregach kilka potyczek (pod 
Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych). Po demobilizacji brygady 
stworzył w polu, wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem „Wiktorem” oddział ka-
drowy. Oddział ten od lutego 1946 przeszedł pod rozkazy mjr. Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki” i otrzymał nazwę 6. Wileńskiej Brygady AK. 18 październi-
ka 1946 por. „Młot” został mianowany jej dowódcą. Przez 3 lata utrzymywał się 
w terenie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W ciągu kilku lat stał się praw-
dziwą legendą Podlasia. Zginął na kolonii wsi Czaje-Wólka, zastrzelony przez 
swojego podkomendnego Czesława Dybowskiego „Rejtana”. „Młot” zastrzelił 
młodszego brata Czesława – Leopolda, ponieważ nie wykonał on zleconego 
przez „Młota” wyroku śmierci na cywilach (podejrzewanych o współpracę z UB). 
„Rejtan” w odwecie zastrzelił „Młota”.  

5. Zbigniew Bolesław Ryszard _________ ( 7 ) (ur. 29 października 1924 we 
Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramaturg, 
twórca słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito, autor słuchowisk; kawaler Or-
deru Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof. Jego książki 
zostały przetłumaczone na 38 języków. W styczniu 1943 zaangażował się w 
działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Jako jeden z nielicznych polskich 
intelektualistów troszczył się o krew przelaną w walce z komunistami w obronie 
wolności przez „ostatnich leśnych” – Żołnierzy Wyklętych. Wielokrotnie podkre-
ślał, że ci, którzy tak dzielnie zmierzyli się z losem, którzy, w czasach, w których 
żyć im przyszło, zachowali się mężnie, dali świadectwo – podpisane własną 
krwią – przywiązania do wolności, zasługują na dobrą pamięć i szacunek. Mó-
wił, za swoim mistrzem, prof. Henrykiem Elzenbergiem, w jednym z wywiadów 
„Wydaje mi się, że podejmuje się walkę nie dla wygranej, bo to by było zbyt ła-
twe, i nie dla samej walki, ale w obronie wartości, dla których warto żyć i za któ-
re można umrzeć [...]. Musi być element walki i musi być założona w tej walce 
także przegrana, ale w imię wartości, które będą dalej żyły”. O żołnierzach wy-
klętych pisał „Czułem i do dziś czuję szacunek do tych, którzy pozostali do koń-
ca wierni przysiędze, w lasach, bez nadziei”. Jeden z jego wierszy zatytułowany 
Wilki, pochodzący z wydanego w 1992 roku zbioru Rovigo, poświęcony jest 
właśnie Żołnierzom Wyklętym. 30 lipca 1998 prezydent Aleksander Kwaśniew-
ski odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego, jednak wdowa po poecie 
odmówiła przyjęcia odznaczenia. Po niemal 9 latach, 3 maja 2007, żona i sio-
stra poety, Halina Herbert-Żebrowska, odebrały to odznaczenie z rąk kolejnego 
prezydenta, Lecha Kaczyńskiego.  

6. Adam Kalikst Łukasz ____________ ( 10 ) , ps. „Klamra”, „Pomorski”, 
„Kleszcz”, „Zygmunt”, „Jadzik”, „Grot”, „Orczyk”, „Gwóźdź”, „Aleksander” (ur. 14 
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października 1902 w Berezowicy Małej koło Zbaraża, zamordowany 1 marca 
1951  
w więzieniu mokotowskim w Warszawie) – mjr Wojska Polskiego, żołnierz SZP, 
ZWZ i AK oraz Zrzeszenia WiN, zastępca prezesa IV Zarządu Głównego Zrze-
szenia WiN. Podczas kampanii wrześniowej 1939 zmobilizowany i wyznaczony 
na stanowisko ostatniego komendanta miasta Dębica. W 1940 został komen-
dantem placówki, a następnie Obwodu Dębica ZWZ-AK; stał na jego czele aż 
do wiosny 1944. W tym czasie dokonał znacznej jego rozbudowy. Powołał 10 
nowych placówek ZWZ na terenie powiatu, m.in. w Dębicy o kryptonimie „Dzia-
ło”, w Pilznie – „Pocisk”, w Ropczycach – „Ropa” i „Rakieta” oraz inne w róż-
nych miejscowościach. Obwód Dębica pod jego komendą osiągnął najwyższy 
poziom organizacyjny, wyszkolenia i gotowości bojowej z wszystkich obwodów 
Inspektoratu Rzeszowskiego AK. Jego największym sukcesem był współudział 
w rozpracowaniu niemieckiej broni rakietowej V-2 na poligonie doświadczalnym 
w rejonie miejscowości Blizna koło Dębicy. Wiosną 1944 objął funkcję zastępcy 
inspektora Inspektoratu Rzeszów AK. W czasie akcji „Burza” dowodził 5. Puł-
kiem Strzelców Konnych AK, liczącym ok. 1,2 tys. ludzi. Za pomoc wojskom 
sowieckim otrzymał Order Czerwonej Gwiazdy, ale go nie przyjął. W lutym 1945 
przybył do Rzeszowa, gdzie został kierownikiem Okręgu Rzeszowskiego WiN, 
a następnie Okręgu Wrocławskiego. W grudniu 1946 został mianowany zastęp-
cą Prezesa IV Zarządu Głównego WiN ppłk. Łukasza Cieplińskiego. 5 grudnia 
1947 w Żninie został aresztowany przez UB. Po brutalnym śledztwie w paź-
dzierniku 1950 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na czterokrot-
ną karę śmierci i 33 lata pozbawienia wolności. 1 marca 1951 został stracony  
w więzieniu mokotowskim.  

7. Ryszard __________ ( 8 ) (ur. 19 sierpnia 1913 w Warszawie, zm. 28 stycznia 
1949 ) ps. „Irydion”. W czasie okupacji dowodził plutonem AK na warszawskiej 
Pradze. Po wojnie ujawnił się przed UB, ale w grudniu 1945 ponownie włączył 
się w działalność konspiracyjną w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Od po-
łowy 1946 kierował siatką wywiadowczą Obszaru Centralnego, a następnie IV 
Zarządu Głównego WiN. W 1947 współorganizował nieudany zamach (akcja 
„R”) na ministra Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Radkiewicza, który 
miał być odwetem za wydanie wyroku śmierci na komendanta WiN, płk. Fran-
ciszka Niepokólczyckiego „Halnego”. Został aresztowany 10 lutego 1948  
w Warszawie. Osiem miesięcy później, w październiku 1948 , Wojskowy Sąd 
Rejonowy skazał go na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok 
w mocy, stwierdzając w uzasadnieniu „zdecydowany wróg ustroju ludowego,  
z nadzwyczajną energią, rzutkością, zmysłem organizacyjnym i talentem pełnił 
tę szkodliwą misję”. Został zamordowany 28 stycznia 1949 w więzieniu moko-
towskim. Jego szczątki odnaleziono latem 2012 w kwaterze „na Łączce” na 
warszawskich Powązkach.  

 163



57. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” 

 8. Władysław ______ ( 4 ). ps. „Marcin”, „Rak”, 
„Tor”, „Żyła” (ur. 8 stycznia 1914 w Jarosławiu 
na Podkarpaciu). W 1932 zdał maturę  
i wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w 
Ostrowi Mazowieckiej. Ukończył ją w 1935  
z 9. lokatą, po czym został skierowany jako ofi-
cer do 3. Pułku Piechoty Legionów stacjonują-
cego w jego rodzinnym mieście. W szeregach 
tego pułku, jako dowódca kompanii, uczestniczył 
w kampanii wrześniowej. Brał udział w obronie 
Twierdzy Modlin. Za męstwo został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. W marcu 1940 podjął 
działalność konspiracyjną w Związku Walki 
Zbrojnej w Obwodzie Jarosław. W 1943 został 
dowódcą plutonu dywersyjnego Komendy 
Obwodu AK i od tego momentu kierował 
wszystkimi akcjami dywersyjnymi na tym tere-
nie. Poszukiwany przez Gestapo, w maju 1944 
został skierowany do zgrupowania partyzanc-
kiego „Prokop”, działającego w kompleksie leśnym w okolicach Leżajska. Po 
wkroczeniu Sowietów na Rzeszowszczyznę pod koniec lipca tego roku jako za-
grożony aresztowaniem ukrywał się. Z początkiem września jego oddział został 
rozwiązany. Jesienią 1944 został przeniesiony do Obwodu AK Przemyśl, w 
styczniu 1945 objął funkcję adiutanta w Komendzie Obwodu. Po rozwiązaniu 
AK pełnił funkcję Komendanta Obwodu Przemyśl organizacji „NIE”, a po jej 
rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych. W ramach DSZ organizował oddziały 
zbrojne „Samoobrony”, broniące ludność polską przed atakami ze strony UPA. 
Po utworzeniu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość od listopada 1945 był za-
stępcą kierownika Rejonu WiN Przemyśl („Wschód”), a od początku 1946 kie-
rownikiem Rady WiN Przemyśl. W październiku 1946 został przeniesiony do 
Komendy Rzeszowskiego Okręgu WiN, gdzie był zastępcą jego prezesa. W 
maju 1947 został ostatnim prezesem rzeszowskiego WiN. Aresztowany 26 
września 1947 przez funkcjonariuszy rzeszowskiego UB, był torturowany pod-
czas śledztwa. W październiku 1948 Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 31 stycznia 1949 na Zamku Lubo-
mirskich. Ciało pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu w rzeszowskiej 
dzielnicy Zwięczyca. W 2008 Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu po-
śmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.  

Odsłonięcie Pomnika Pamięci 
„Marcina” w Jarosławiu – 25 maja 

2008 roku

9. Stefan Skrzyszowski i Dionizy ___________ ( 9 ) – członkowie WiN, areszto-
wani 6 grudnia 1952 i straceni trzy miesiące później. Dionizy Sosnowski ps. 
„Zbyszek”, „Józef” (ur. 15 sierpnia 1927 lub 1929 roku).W 1948 roku przyjechał 
do Warszawy i rozpoczął studia medyczne, jednak wkrótce je przerwał i praco-
wał jako wychowawca w ośrodku szkoleniowo-wychowawczym. Wiosną 1951 
został wytypowany przez ZMP na Zlot Młodzieży w Berlinie, co zamierzał wyko-
rzystać do ucieczki na Zachód. W czerwcu tego roku nawiązał z nim kontakt, 
podający się za członka WiN agent UB Jarosław Hamiwka „Kamiński”. Stefan 
Skrzyszowski ps. „Janusz Patera”, „Bolek”, (ur. 27 grudnia 1911 roku, w Zło-
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czowie). W latach 1931-1933 służył w Wojsku Polskim w oddziałach telegra-
ficznych. Prawdopodobnie w końcowym okresie wojny był żołnierzem AK.  
W 1944 roku rozpoczął służbę w Ludowym Wojsku Polskim, lecz w lutym 1945 
roku zdezerterował. W maju 1951, za pośrednictwem brata Mariana, nawiązał z 
nim kontakt agent bezpieki Henryk Wendrowski „Józef”, który podawał się za 
członka WiN. Obaj zostali przerzuceni do Niemiec, gdzie uczestniczyli w zorga-
nizowanym przez Delegaturę Zagraniczną WiN w Monachium i prowadzonym 
przez amerykańskich instruktorów kursie radiotelegrafistów z elementami szko-
lenia dywersyjnego. Zostali zrzuceni w nocy z 4 na 5 listopada 1952 roku  
w okolicach Darłowa, po czym na terenie woj. koszalińskiego (okolice Mzdowa) 
z amerykańskiego samolotu wojskowego, który wystartował z lotniska amery-
kańskich wojsk okupacyjnych w Wiesbaden (Niemcy Zachodnie), skierował się 
przez Niemcy Zachodnie, Szwecję, wyspę Bornholm w stronę Polski i narusza-
jąc zasady prawa międzynarodowego, przeleciał granice powietrzne Polski.  
Po skoku przejęła ich stworzona przez SB i dobrze zakonspirowana "V Komen-
da WiN”, do której trafił przywieziony przez nich sprzęt, wyposażenie i pienią-
dze. Po miesiącu obaj zostali aresztowani. Niedługo potem zaczął się proces. 
Wyrok zapadł 18 lutego 1953 – dla obu kara śmierci. Trzy tygodnie później 
Najwyższy Sąd Wojskowy skargi rewizyjne obrońców „pozostawił bez uwzględ-
nienia”. Wyrok wykonano 15 maja 1953 w więzieniu mokotowskim. Tak zginęli 
ostatni cichociemni, którzy w ostatnią swoją misję ruszyli jako nieświadomi 
agenci komunistycznej bezpieki.  

10. Edward _______________ ( 13 ) , ps. 
„Żelazny” (ur. 22 stycznia 1921 w Du-
isburgu, w Niemczech, zm. 6 paź-
dziernika 1951 w Zbereżu n. Bugiem) 
– dowódca lotnych oddziałów party-
zanckich Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość działający na ziemi chełmsko-
włodawskiej. Wiosną 1948 „Żelazny” 
rozpoczął budowę rozległej siatki tere-
nowej, której placówki zostały zorgani-
zowane w powiatach Włodawa, 
Chełm, Lubartów i Parczew, i dzięki 
którym jego oddział przetrwał do paź-
dziernika 1951 roku. Zginął 6 października 1951 w walce z 800-osobową obła-
wą UB i KBW.  

Drugi od od lewej „Żelazny” (czerwiec 1947) 

11. Łukasz ____________ ( 10 ) , ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, „Apk”, 
„Grzmot”, „Bogdan” (ur. 26 listopada 1913 w Kwilczu, pow. Międzychód, zm. 1 
marca 1951 w Warszawie) – żołnierz Organizacji Orła Białego, ZWZ-AK oraz 
„NIE”  
i Delegatury Sił Zbrojnych, szef IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość. Od 1941 stał na czele Inspektoratu Rejonowego ZWZ-Podokręg Rze-
szów AK; zajmował to stanowisko aż do lutego 1945. W ramach akcji „Burza” 
jego oddziały zorganizowane w 39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich AK bra-
ły 2 sierpnia 1944 udział w wyzwalaniu Rzeszowa. W połowie sierpnia, wobec 
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nakazu radzieckiego komendanta wojskowego o złożeniu broni przez AK, zde-
cydował o przejściu do konspiracji. W nocy z 7 na 8 października 1944 podjął 
nieudaną próbę odbicia 400 akowców więzionych przez NKWD na Zamku  
w Rzeszowie. We wrześniu 1945 został prezesem Okręgu Krakowskiego WiN, 
a w grudniu tego roku komendantem Obszaru Południowego. W styczniu 1947 
utworzył IV Zarząd Główny WiN. 28 listopada 1947 został aresztowany w Kato-
wicach przez funkcjonariuszy UB. Brutalne i okrutne śledztwo wobec „Pługa”  
i jego współpracowników trwało aż trzy lata i było prowadzone pod bezpośred-
nim nadzorem NKWD. Był przetrzymywany w warszawskim więzieniu moko-
towskim. Wyrok śmierci został wykonany 1 marca 1951 w więzieniu UB na Mo-
kotowie w Warszawie. Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku corocznie  
1 marca jest obchodzone polskie święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia.  

12. Anatol ____________ ( 10 ) , ps. „Olech” (ur. 20 lu-
tego 1916 w Briańsku na terenie Rosji w polskiej ro-
dzinie prawosławnej spod Wołkowyska, zm. 12 maja 
1949 na Nowogródczyźnie) – ppor. WP, od 1943 w 
AK, jeden z dowódców oddziałów podziemia anty-
komunistycznego i niepodległościowego, ostatni do-
wódca zorganizowanych struktur polskiego podzie-
mia niepodległościowego na ziemi nowogródzkiej. 
Nie wiadomo, kiedy przystąpił do polskiej konspiracji 
niepodległościowej. W 1943 dowodził jedną z placó-
wek konspiracyjnych Obwodu AK Szczuczyn krypto-
nim „Łąka”. Następnie przeszedł do partyzantki. Od 
zimy 1944 dowodził jednym z plutonów 77. Pułku 
Piechoty AK. Realia walki z niedawnym sojusznikiem 
oraz utrudniony kontakt z wyższymi strukturami AK 
stały się przyczyną powstania wiosną 1945 roku Obwodu nr 49/67, obejmują-
cego teren dawnych powiatów szczuczyńskiego i lidzkiego, nad którym „Olech” 
objął komendę. Stan liczebny Obwodu w 1945 NKWD BSRR oceniało na około 
800 ludzi, w większości pozostających w konspiracji i zorganizowanych w liczne 
placówki terenowe liczące od 10 do 50 członków, rozsiane w wioskach za-
mieszkałych głównie przez ludność polską. Kolejne operacje przeciwko party-
zantce  
i działania represyjne wobec ludności prowadzone przez NKWD przerzedzały 
placówki terenowe, nie były jednak w stanie ich zlikwidować i złamać polskiego 
oporu aż do wiosny 1949. „Olech” poległ 12 maja 1949 nad rzeczką Niewiszą, 
niedaleko wsi Raczkowszczyzna, podczas próby przebicia się przez pierścień 
kolejnej sowieckiej obławy.  

16. Franciszek __________ ( 8 ) , ps. „Otto” (ur. 3 grudnia 1924, zm. 8 lutego 1946 
w Pisarzowicach) – żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego, do-
wódca oddziału działającego na terenie powiatów Kępno, Namysłów i Klucz-
bork w latach 1945-1946. Był żołnierzem kilkuosobowego oddziału AK „Koni-
czynka” dowodzonego przez plut. Jana Jeziornego „Fryca”, działającego w la-
sach rychtalskich, powiat Kępno. Grupa ograniczała się do rozbrajania Niem-
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ców, jej istnienie było stale zagrożone, gdyż Niemcy systematycznie przecze-
sywali ten teren i oddział był zmuszony do ukrywania się w bunkrach. W stycz-
niu 1945 wraz z kolegami zaczął organizować ochotniczą milicję gromadzką  
w gminie Laski. Zajmowała się ona utrzymaniem porządku, a jej członkowie 
pracowali społecznie. W kwietniu 1945, gdy rząd zaczął rozwiązywać takie pla-
cówki, „Otto” opuścił posterunek w Kuźnicy Trzcińskiej i osiadł w majątku rol-
nym w Gierczycach. W kwietniu 1945 wraz z całą załogą zdezerterował ze 
służby i założył oddział zbrojny w powiecie Kępno. Oddział podszywał się pod 
oddział reprezentujący Armię Krajową. Największy stan liczbowy (do 80 osób, 
nie licząc współpracowników) osiągnął na przełomie lat 1945-1946. Przepro-
wadził szereg akcji zbrojnych, dokonał też wieku ataków na urzędy, nadleśnic-
twa, sklepy GS i stacje kolejowe. We wszystkich atakach zginęło 71 osób, 
wśród nich 41 cywilów. 8 lutego 1946 „Otto” został okrążony w pobliżu kościoła 
we wsi Pisarzowice. Podczas walki zginął, lecz reszta jego ludzi zdołała wydo-
stać się z okrążenia.  

18. Franciszek ______________ ( 12 ) , ps. „Ojciec Jan” (ur. 22 września 1909 w 
Krupem k. Krasnegostawu – zm. 30 września 1975 w Jarosławiu) – por. artylerii 
Wojska Polskiego, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego, żołnierz podziemia niepodległościowego. W 1942 
został komendantem Komendy Powiatowej Narodowej Organizacji Wojskowej 
w Krasnymstawie. Stanął na czele oddziału dywersyjnego NOW, a po scaleniu 
z AK NOW-AK. Jego Oddział Partyzancki NOW-AK „Ojca Jana”, operujący  
w Lasach Janowskich był jedną z najlepiej wyposażonych jednostek tego typu 
w całym polskim podziemiu. Oddział (choć bez swojego dowódcy) wziął udział 
w największej bitwie partyzanckiej z Niemcami na ziemiach polskich – na Pory-
towym Wzgórzu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej „Ojciec Jan” musiał się ukry-
wać. W kwietniu 1945 w Kuryłówce została zabita przez UB strzałem w tył gło-
wy jego 23-letnia żona Janina „Jaga”, będąca w siódmym miesiącu ciąży. Sta-
nął wówczas na czele oddziałów leśnych okręgu „San”. 5 maja 1945 jego od-
dział stoczył jedną z największych bitew polskich przeciw sowietom i rozbił ko-
lumnę oddziałów NKWD pod Kuryłówką, zabijając 57 funkcjonariuszy NKWD. 
Jesienią 1945 wyjechał na Pomorze. Mianowany komendantem okręgu Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego na powiaty Brodnica i Wąbrzeźno. 15 maja 
1946 aresztowany. Skazany na cztery lata więzienia, wyszedł po amnestii  
w 1947. 3 września 1948 ponownie aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. 
Osadzony w więzieniu we Wronkach. Zwolniony 24 grudnia 1954.  

21. _____ ( 3 ) bolszewika – pieśń śpiewana przez Żołnierzy Wyklętych trwających 
na straconych posterunkach – na ziemiach utraconych (autor nieznany):  
Bij bolszewika w każdej go postaci, 
bo to jest twój największy dzisiaj wróg. 
To przecież on kościami twoich braci 
brukował sieć swych niezliczonych dróg. 
To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, 
a z jęków ich wesołą składał pieśń. 
To przecież on dziś naszych ojców gniecie 
i każe im komuny jarzmo nieść. 
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To przecież on w katyńskim ciemnym lesie 
wbił w polską pierś znienacka ostry nóż, 
mordując tam najlepszych polskich synów 
jak podły zbir, nikczemny zdrajca, tchórz.  

25. Z ________ ( 6 ) Powieść o żołnierzach wyklętych – autor Sebastian Reńca. 
Książka jest oparta na faktach. Główny bohater, żołnierz NSZ, po wojnie wal-
czył przeciw komunistom w zgrupowaniu „Bartka”. Ocalał, bo nie wziął udziału 
w zaaranżowanym podstępnie wyjeździe na Zachód. Około stu siedemdziesię-
ciu kolegów z oddziału zostało wówczas zgładzonych. Do dziś nikt nie wie, 
gdzie leżą ci żołnierze, ani kim byli ich oprawcy. Książka jest przejmującym stu-
dium postaw ludzkich. Mówi o wierności i zdradzie. O przyjaźni i miłości. O lu-
dziach z krwi i kości, którzy śmiali się i płakali, kochali i walczyli. Zwykłych Pola-
kach, którzy w większości, starali się w tych tragicznych czasach, pozostać 
Ludźmi Przyzwoitymi. Niewiele jest dobrych, nowych polskich powieści, które 
opowiadałyby o historii najnowszej. A jeśli wziąć pod uwagę powieści  
o żołnierzach wyklętych, to ten brak jest jeszcze bardziej dotkliwy. Dlatego do-
brze, że pojawia się Z cienia, kolejna powieść Sebastiana Reńcy. I to nie tylko 
dlatego, że dostarczy ona świetnej lektury na przynajmniej kilka wieczorów (a 
kto wie, czy nie na nieprzespaną noc), ale przede wszystkim dlatego, że jest to 
wielki hymn na cześć patriotyzmu i honoru. Hymn, jakiego w obecnym czasie 
szczególnie potrzebujemy.  

27. Władysław _________ ( 7 ) ps. „Ojciec”, „Sem” (ur. 2 kwietnia 1914 w Jabłonicy 
Polskiej, zm. 14 września 1949 w Krakowie) – jezuita, uczestnik podziemia an-
tykomunistycznego po II wojnie światowej. Kapelan Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowej (PPAN). W latach 1945-1947 był kapelanem szpitalnym w 
Gorlicach, a później (w latach 1947-1948) u sióstr służebniczek w Krynicy. Tu 
związał się z oddziałem zbrojnym antykomunistycznej Polskiej Podziemnej Ar-
mii Niepodległościowej. Przed 2 lipca 1949 został aresztowany przez UB, a na-
stępnie w procesie pokazowym przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Kra-
kowie, na wniosek prokuratora wojskowego Henryka Ligięzy 13 sierpnia 1949 
roku został skazany w trybie doraźnym na karę śmierci przez sędziów Włady-
sława Stasica i Ludwika Kiełtykę. Rozprawa grupy dowodzonej przez Stefana 
Balickiego „Bylinę”, nazywana „procesem ks. …”, a w prasie także „procesem 
bandy ks. …”, stała się pretekstem do rozpętania nagonki na Kościół katolicki. 
Wyrok wykonano 14 września 1949 przez rozstrzelanie w więzieniu przy ul. 
Montelupich w Krakowie. Zrehabilitowany został 20 lutego 1992. W 2008 roku 
Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie ks. … Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość przekazania orderu odbyła się 
14 czerwca 2008.  
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29. Samoobrona ____________ ( 10 ) – lokalna polska struktura konspiracyjna 
utworzona w czerwcu 1946 roku przez byłych żołnierzy AK z Obwodu Wołko-
wysk. Inicjatorem jej powstania był były kapelan stacjonującego przed wojną w 
Wołkowysku 3. Pułku Strzelców Konnych ks. mjr Antoni Bańkowski „Eliasz”. 
Najbliższymi współpracownikami księdza „Eliasza” byli starzy akowcy – Broni-
sław Chwieduk ps. „Cietrzew” i Antoni Szot ps. „Burza”. Początkowo Samo-
obrona Wołkowyska obejmowała swoim zasięgiem obszar gminy Krzemienica, 
w której „Eliasz” był proboszczem. Stopniowo rozbudowano ją także na gminy 
sąsiednie Piaski, Roś, Zelwa, Mosty, Biskupice i częściowo Izabelin. Organiza-
cja posługująca się nadal nazwą AK dysponowała zorganizowaną siatką tere-
nową podzieloną na kilka plutonów konspiracyjnych, zwanych też ośrodkami 
(łącznie około 300 członków i osób współpracujących). Organizacja stworzyła 
także wydzielony pion łączności oraz wywiadu, którymi kierowali Marian Zając 
„Bahniewicz” oraz podoficer Armii Czerwonej antykomunista Nikołaj Iwanow. 
Dzięki sprawnej organizacji i przestrzeganiu zasad konspiracyjnych udało się 
Samoobronie Wołkowyskiej przetrwać dwa lata, czyli do drugiej połowy 1948 
roku. Dysponowała ona jednym stałym oddziałem partyzanckim, sformowanym 
w drugiej połowie 1946, oznaczonym kryptonimami „Reduta-2”, „Żądło”. Jego 
kolejnymi dowódcami byli Antoni Szot „Burza”, Józef Karnacewicz „Kwiat”, Mi-
chał Cisłowski „Gołąb” i Bronisław Chwieduk „Cietrzew”. Liczył on przeciętnie 
około 20 żołnierzy przebywających stale w polu, z bronią w ręku. Zimą 1946-
1947 oddział został podzielony na kilkuosobowe patrole, którym łatwiej było 
przetrwać ten trudny okres. Wiosną 1947 „Reduta-2” została zreorganizowana. 
Z jej kadr utworzono nową grupę, 
oznaczoną kryptonimem „Żądło”, do-
wodzoną przez Józefa Karnacewicza 
„Kwiata” (liczyła kilkunastu żołnierzy). 
Wkrótce potem powstał kolejny od-
dział, dowodzony przez Michała Ci-
słowskiego „Gołębia” (w 1948 – ponad 
20 partyzantów). Oddziały partyzantki 
wołkowyskiej unikały starć z NKWD i 
milicją, prowadząc najbardziej nie-
zbędną samoobronę polegającą na li-
kwidowaniu agentury przeciwnika. W 
czerwcu 1948 oddział „Gołębia” został 
częściowo rozbity w walkach z grupami 
operacyjnymi NKWD. W polu utrzymała się jedynie grupa dowodzona przez Bo-
lesława Chwieduka „Cietrzewia”. Jednak i ona została rozbita w walce 13 wrze-
śnia 1948 we wsi Stanielewicze (ranny „Cietrzew” wpadł w ręce NKWD – został 
skazany na 25 lat obozu koncentracyjnego w Związku Sowieckim, z którego 
zwolniono go dopiero w 1972 roku!). Grupa „Żądło” została rozbita jeszcze 
wcześniej – w maju 1947 – w wyniku wsyp i aresztowań. Ostatnim szefem Sa-
moobrony Obwodu OAK Wołkowysk był Stefan Pabiś „Stefan”. Czterokrotnie 
uciekał z rąk sowieckiego, a następnie polskiego aparatu bezpieczeństwa. Mi-
mo ujawnienia w 1947 roku aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci, 
ułaskawiony, w więzieniu przebywał do roku 1956, inwigilowany do końca lat 
60. przez SB. Mimo ponoszonych strat konspiracja wołkowyska kontynuowała 

„Stefan” na tle broni zamelinowanej po przej-
ściu granicy we wrześniu 1945 roku 
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swoją działalność, jednak w coraz bardziej ograniczonym zakresie, aż do po-
czątku lat 50. Wtedy to sowieckie służby specjalne rozbiły ostatni jej oddział 
dowodzony przez Alfonsa Kopacza „Wróbla”, „Alfonka”.  

30. Stanisław ____________ ( 10 ) , ps. „Warszyc”, „Wazbiw”, „Wojnar”, „Świrski”, 
„Awr”, „Zbigniew” (ur. 30 marca 1910 w Rzejowicach, zm. 19 lutego 1947 w Ło-
dzi) – kpt. piechoty, awansowany pośmiertnie do stopnia gen. bryg. Wojska 
Polskiego i Armii Krajowej, organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego. Walczył w kampanii wrześniowej, jako podporucznik w okolicach Hru-
bieszowa w składzie grupy „Kowel”. W 1939 roku został komendantem Podob-
wodu Rzejowice AK, a od października 1942 roku pełnił także funkcję zastępcy 
komendanta Obwodu Radomsko AK, będąc jednocześnie szefem Kierownictwa 
Dywersji (Kedywu) w Obwodzie. W czasie akcji „Burza” dowodził I batalionem 
27. Pułku Piechoty AK, staczając na terenie powiatu Radomsko, wchodzącego 
w skład Inspektoratu Częstochowskiego AK, wiele potyczek z Niemcami. Na 
bazie dowodzonego przez siebie podczas wojny I batalionu w maju 1945 roku 
w Radomsku utworzył konspiracyjną organizację, która początkowo nosiła kryp-
tonim „Manewr”, następnie „Walka z Bezprawiem”, a od 8 stycznia 1946 przyję-
ła nazwę „Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Polskiego” o kryptoni-
mach „Lasy”, „Bory”. Organizacja ta, licząca ok. 4 tys. członków, działała w wo-
jewództwach łódzkim, częściowo kieleckim, śląskim oraz poznańskim. Został 
aresztowany 27 czerwca 1946 w Częstochowie. Był sądzony w dniach 9 grud-
nia – 17 grudnia 1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. Razem  
z ośmioma najbliższymi żołnierzami został skazany na śmierć. „Warszyca” i je-
go pięciu podwładnych stracono 19 lutego 1947 w Łodzi.  

31. Władysław Siła-_________ ( 7 ), ps. „Stefan” (ur. 22 czerwca 1913 w Warsza-
wie, zm. 25 lutego 1994 tamże). Od początku okupacji został żołnierzem Służby 
Zwycięstwu Polski, później ZWZ-AK. W latach 1943-1944 dowodził drużyną 
Kedywu AK. Walczył także w Powstaniu Warszawskim. Od 1946 w Zrzeszeniu 
WiN, komendant obwodu lubelskiego, od listopada 1946 inspektor WiN w Lu-
blinie. Był także wiceprezesem zarządu wojewódzkiego Stronnictwa Pracy. Zo-
stał aresztowany wraz z podkomendnymi 16 września 1947 w Nysie podczas 
próby ucieczki na Zachód. W czasie śledztwa był torturowany. Podczas niejaw-
nej rozprawy 3 listopada 1948 w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie, 
oprócz „Stefana” i mjr. Hieronima Dekutowskiego, na ławie oskarżonych zasie-
dli ich podkomendni kpt. Stanisław Łukasik ps. „Ryś”, por. Jerzy Miatkowski ps. 
„Zawada” – adiutant, por. Roman Groński ps. „Żbik”, por. Edmund Tudruj ps. 
„Mundek”, por. Tadeusz Pelak ps. „Junak”, por. Arkadiusz Wasilewski ps. „Bia-
ły”. Wszyscy oskarżeni dla poniżenia przebrani byli w mundury Wehrmachtu. 
Zostali skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. 
Trafił do celi dla „kaesowców”, gdzie przebywało wówczas ponad sto osób. Bo-
lesław Bierut dzięki wstawiennictwu spowinowaconej z rodziną Nowickich Aldo-
ny Dzierżyńskiej, siostry Feliksa Dzierżyńskiego, zamienił mu wyrok na doży-
wocie. Na pozostałych współoskarżonych w sprawie wykonano w dniu 7 marca 
1949 karę śmierci w warszawskim więzieniu mokotowskim. Wyrok dożywocia 
odbywał w Warszawie, Rawiczu, Wronkach i Strzelcach Opolskich. Z więzienia 
wyszedł w wyniku amnestii 1 grudnia 1956. Został zrehabilitowany w 1957. Po 
wyjściu z więzienia był obrońcą w procesach rehabilitacyjnych żołnierzy AK  
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i WiN oraz w procesach politycznych m.in. KOR, KPN a także członków „Soli-
darności” w okresie stanu wojennego.  

33. Jan ____________ ( 10 ) , ps. „Krysia”, „Mściciel” (ur. 12 września 1913 w 
Dworczanach koło Wasiliszek, zm. 21 stycznia 1945 pod Kowalkami) – kpt. AK, 
żołnierz polskiego podziemia. W wojnie 1939 dowódca plutonu, I batalion 41. 
Pułku Piechoty. W latach 1940-1941 był więziony przez NKWD w więzieniach 
Baranowiczach i Brześciu. Od lata 1941, w konspiracji, dowódca plutonu  
w 3. kompanii na terenie Wasiliszek, od czerwca 1943 dowódca oddziału party-
zanckiego nr 314, następnie 3. kompanii w Batalionie Zaniemeńskim, od grud-
nia 1943 dowódca II batalionu 77. Pułku Piechoty AK, od maja 1944 komendant 
Zgrupowania „Północ” (II i V batalion 77. pp). W akcji „Ostra Brama” w Zgrupo-
waniu „Południe” kpt. S Sędziaka „Warty”, od sierpnia ponownie komendant 
Zgrupowania „Północ” i dowódca oddziału partyzanckiego. Partyzantkę zaczy-
nał z 7 osobami, w rok później miał w swoim batalionie 650 świetnie uzbrojo-
nych żołnierzy. Odnotował na swym koncie szereg udanych działań bojowych 
przeciw niemieckim siłom okupacyjnym, m.in. rozbił więzienie w Ejszyszkach  
i zdobył Raduń. Zginął 21 stycznia 1945 pod Kowalkami w zasadzce grupy ope-
racyjnej 105. Pułku Piechoty NKWD. Jego ciało Sowieci obwozili po wsiach  
i miasteczkach Ziemi Lidzkiej – wystawiono je na widok publiczny, m.in. na ryn-
ku w Naczy, w Raduniu i Ejszyszkach.  

35. Danuta _____________ ( 11 ) , ps. 
„Inka” (ur. 3 września 1928 w Gusz-
czewinie, zm. 28 sierpnia 1946 w 
Gdańsku) – sanitariuszka 4. szwa-
dronu odtworzonej na Białostoc-
czyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 
1946 w 1. szwadronie brygady dzia-
łającym na Pomorzu. Wstąpiła do 
AK (przysięgę złożyła w grudniu 
1943 lub na początku 1944), gdzie 
odbyła szkolenie medyczne. Po 
przejściu frontu jako sanitariuszka podjęła służbę w oddziale „Konusa”, a potem 
w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mści-
sława”. Wczesną wiosną 1946 nawiązała kontakt z ppor. Zdzisławem Badochą 
„Żelaznym”, dowódcą jednego ze szwadronów „Łupaszki”. Po śmierci „Żelaz-
nego” została wysłana po zaopatrzenie medyczne do Gdańska. Tam, rankiem 
20 lipca 1946, została aresztowana i umieszczona w pawilonie V więzienia  
w Gdańsku jako więzień specjalny. W śledztwie była bita i poniżana; mimo to 
odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK. Zo-
stała skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 i zastrzelona przez dowódcę plutonu 
egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego w dniu 28 sierpnia 1946, wraz  
z Feliksem Selmanowiczem ps. „Zagończyk”, w więzieniu przy ul. Kurkowej  
w Gdańsku.  
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58. ROZMAITE HASŁA 
Zamieszczono tu hasła niepasujące do wyróżnionych tematów. Ewentualne nowe 
tematy miałyby liczbę haseł mniejszą od 20, co zostało przyjęte jako minimum.  
Poziomo 

1. Order _________ ( 7 ) Militari – najwyższe polskie 
odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne 
zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojsko-
wym na świecie, spośród nadawanych do chwili 
obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu 
uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami, po 
rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej, przeciwko kon-
federacji targowickiej i w obronie Konstytucji 3 Maja. 
Dewiza orderu brzmi „Honor i Ojczyzna”. Po utworze-
niu we Francji Polskich Sił Zbrojnych rozkazem Na-
czelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z 1940 roku, ogłoszonym w 
Dzienniku Rozkazów nr 1 w styczniu 1941, przywrócono nadawanie Orderu 
przez Naczelnego Wodza. Order dzielił się na 5 klas. Krzyż II klasy otrzymali 
m.in. gen. Tadeusz Bór-Komorowski oraz gen. Antoni Chruściel „Monter”. Za 
bohaterską postawę w czasie Powstania Warszawskiego nadano Krzyże IV i V 
klasy łącznie 790 żołnierzom.  

6. Związek Czynu ___________ ( 9 ) – konspiracyjna organizacja wojskowa utwo-
rzona w październiku 1939 , komendant ppłk Franciszek Julian Znamirowski 
(ps. „Profesor Witold”). Związek liczył kilkanaście tysięcy członków. W 1940 na-
stąpił podział organizacji (część przeszła do Związku Walki Zbrojnej, inni do 
Polskiej Organizacji Zbrojnej, pozostali do Konfederacji Zbrojnej).  

10. Zabezpieczenie barykad podczas Powstania Warszawskiego – wbite w baryka-
dy butle z ________ ( 6 ) w charakterze materiałów wybuchowych, które miały 
odstraszać niemieckie pojazdy opancerzone. Przykładem była barykada na 
skrzyżowaniu Leszna (dziś Al. Solidarności) i Wroniej.  

11. _____________ ( 11 ). Bataliony Kadrowe (UBK) – oddziały partyzanckie Kon-
federacji Narodu działające w latach 1942-1944. Zalążki tych oddziałów two-
rzone były w warszawskim środowisku konspiracyjnym. W latach 1942-1943 
utworzono ich osiem, nie wszystkie jednak osiągnęły taki stopień organizacji i 
uzbrojenia, aby mogły być skierowane do walk partyzanckich. Oddziały, których 
zalążki tworzone były w stolicy, miały być przerzucane w teren, gdzie po nawią-
zaniu kontaktów i uzupełnieniu składów o ochotników pochodzących spośród 
ludności miejscowej, mogły podjąć walkę z okupantem. Na teren ich działań 
wybrano wschodnie obszary Rzeczypospolitej. 17 sierpnia 1943 oddziały woj-
skowe KN zostały rozkazem gen. Tadeusza Komorowskiego włączone do AK. 
Rozkaz scaleniowy podporządkowywał oddziały działające na Białostocczyźnie 
Okręgowi Białystok, a przygotowywane do wyjścia w pole oddawał do dyspozy-
cji Okręgu Nowogródek. Wkrótce prawie wszystkie bataliony zostały przerzuco-
ne na teren Nowogródczyzny. Nieliczne grupy partyzanckie KN, które pozostały 
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na terenie Podlasia, zostały wiosną 1944 włączone do 30. Poleskiej Dywizji AK. 
Łącznie KN skierowała do oddziałów partyzanckich ok. 2,7 tys. ludzi. W ramach 
reorganizacji sił Okręgu Nowogródek z jednostek UBK utworzono batalion, któ-
ry stał się 3. batalionem 77. Pułku Piechoty AK, dowodził nim Bolesław Piasecki 
i liczył od 480 do ok. 700 żołnierzy. W latach 1943-1944 batalion brał udział w 
walkach Okręgu Nowogródek AK, uczestniczył też w operacji „Ostra Brama”. 17 
lipca 1944, po aresztowaniu przez NKWD zaproszonych na odprawy dowód-
ców jednostek AK, dowództwo Okręgu podjęło decyzję o rozwiązaniu oddzia-
łów. Większość pochodzących z Polski Centralnej żołnierzy UBK udała się w 
kierunku Warszawy. W Powstaniu Warszawskim wzięły udział dwa plutony wy-
wodzące się z KN – „Mieczyki” w batalionie „Czata 49” oraz „Niedźwiedzie” w 
batalionie „Miotła”.  

12. _________ ( 7 ) Polska organizacja konspiracyjna o charakterze narodowym 
działająca w latach 1939-1944. Została utworzona pod koniec 1939 roku  
w Warszawie przez kilku działaczy przedwojennego Ruchu Narodowo-
Radykalnego „Falanga”. Prowadziła działalność propagandową i dywersyjną w 
Warszawie. Na początku 1942 roku większość działaczy organizacji podpo-
rządkowała się ZWZ-Armii Krajowej, zachowując autonomię.  

13. Witold __________ ( 8 ), ps. „Warszawiak” (ur. 11 listopada 1932 w Warszawie, 
zm. 20 września 1944 tamże) – powstaniec warszawski, łącznik w batalionie 
„Gozdawa”, najmłodszy (prawie 12-letni) uczestnik walk powstańczych odzna-
czony Krzyżem Walecznych. Uczestniczył najpierw w walkach na Starym Mie-
ście, a we wrześniu z batalionu „Gozdawa” przeszedł do batalionu „Parasol” 
walczącego na Czerniakowie. Charakteryzował się niezwykłą odwagą. 23 
sierpnia został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany na kaprala 
czasu wojny. Poległ 20 września na Wybrzeżu Czerniakowskim, w domu przy 
ul. Wilanowskiej 1. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w 
Warszawie, w kwaterach żołnierzy i sanitariuszek z batalionu „Parasol”. Wojen-
nym losom „Warszawiaka” i jego kolegów poświęcone są książki Zbigniewa 
Wróblewskiego Bakwiri z ulicy Leszno i Z jednego domu. Jest patronem Sali 
Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego.  

15. Krzyż Zasługi z __________ ( 8 ) – został ustano-
wiony w Londynie dekretem Prezydenta RP z dnia 
19 października 1942 roku. Nadawany w czasie woj-
ny „celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, 
dokonywanych bezpośrednio w walce z nieprzyjacie-
lem oraz zasług położonych względem Państwa lub 
jego obywateli w warunkach szczególnego niebez-
pieczeństwa”. Przyznawany był żołnierzom Wojska 
Polskiego, a także członkom Polskiego Państwa 
Podziemnego w kraju i zagranicą oraz żołnierzom 
armii sprzymierzonych. Dzielił się na trzy klasy: Zło-
ty, Srebrny i Brązowy.  

18. W Puszczy _______________ ( 13 ), pomimo kontrolowania okolicznego tere-
nu przez partyzantkę radziecką w okresie 1943-1944, działały oddziały AK li-
czące około 600 żołnierzy. W lasach w okolicach Hajnówki wiosną 1943 
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ukształtował się ddział Armii Krajowej pod dowództwem Jana Kosidły. Prze-
prowadził on kilka udanych akcji przeciwko hajnowskiej żandarmerii i policji 
pomocniczej. Oddział został wydany Niemcom przez konfidenta policji 20 
czerwca 1943 został zaatakowany i rozbity, dowódca przedostał sie do plutonu 
operacyjnego AK  
w obwodzie brzeskim. W rejonie Hajnówki zgrupowanie AK liczyło ok. 100 żoł-
nierzy. Oddział IV batalionu 2. Pułk Ułanów Grochowskich kilkakrotnie przery-
wał łączność kolejową na trasie Hajnówka – Czeremcha. Na drodze Hajnówka 
– Hołody przeprowadzono kilka zasadzek na transporty niemieckie. Dochodziło 
do starć oddziałów partyzantów Brygady „W imię Ojczyzny” z żołnierzami AK. 
W pierwszym starciu zginęło 7 partyzantów i 2 akowców. W następnym doszło 
do spalenia gospodarstwa rolnego. Po tym wydarzeniu akowcy zaprzestali 
starć z partyzantami. Przeprowadzano wspólne akcje przeciwko Niemcom. Po 
wejściu Armii Radzieckiej odbyła się w Brańsku odprawa dowódców radziec-
kich z dowódcami 2. Pułku Ułanów. Podczas spotkania oficerowie radzieccy 
złożyli podziękowanie pułkowi za pomoc przy przełamywaniu oporu niemiec-
kiego w rejonie Bielska Podlaskiego i Hajnówki, pułk został rozwiązany.  

20. Krzyż Armii __________ ( 8 ) był pierwotnie odznaką 
pamiątkową wprowadzoną w 1966 przez gen. Tade-
usza Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wysiłków 
żołnierzy Polski Podziemnej w okresie 1939-1945. 
Pierwszy krzyż nadano pośmiertnie gen. Stefanowi 
Roweckiemu „Grotowi”. Krzyż nadawano w Londynie. 
Od 1992 jest to odznaczenie wojskowe nadawane 
przez Prezydenta RP.  

 

 
26. Polska Armia ________ ( 6 ) (PAL) – lewicowa konspiracyjna organizacja 

zbrojna z okresu II wojny światowej działająca w latach 1943-1945. PAL liczyła 
kilka tysięcy żołnierzy. Działała głównie w Warszawie i województwie warszaw-
skim oraz w Lublinie i województwach lubelskim, łódzkim i kieleckim. Jej dzia-
łalność koncentrowała się głównie na sabotażu kolejowym i propagandzie. 
Działały pojedyncze oddziały partyzanckie PAL. Podczas Powstania Warszaw-
skiego oddziały PAL całkowicie podporządkowały się Armii Krajowej pod 
względem taktycznym. Stąd wszystkie przepisy i rozkazy, którym podlegali żoł-
nierze AK obowiązywały także żołnierzy PAL, a legitymacje wystawione przez 
PAL były honorowane przez wszystkie organy kontrolujące, tak samo jak legi-
tymacje AK.  

27. ___________ ( 9 ) Siły Zbrojne (PSZ) – porozumienie wojskowe między Armią 
Ludową, Polską Armią Ludową i Korpusem Bezpieczeństwa zawarte w czasie 
Powstania Warszawskiego w dniach 14 i 15 września 1944. W dniu 26 wrze-
śnia 1944 roku na bazie porozumienia wojskowego zawarto porozumienie poli-
tyczne noszące nazwę Powstańcze Porozumienie Demokratyczne w skład któ-
rego weszli przedstawiciele min. PPR, RPPS, ZWM, PLAN, Bundu, ZSP oraz 
delegaci KRN.  
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30. Henryk _____________ ( 11 ), (ur. 16 sierpnia 1923 w Barcinie). W latach 
1940-1944 żołnierz ZWZ-AK (Obwód Mewa-Kamień Mińsk Mazowiecki, ps. 
„Bohun”); w 1944 został aresztowany przez NKWD i wcielony do 1 Armii WP, 
18 kwietnia 1945 zdezerterował spod Berlina. W latach 1945-1947 działał w 
Ruchu Oporu Armii Krajowej, twórca podziemnych struktur w Mogilnie, Szubi-
nie, Żninie. W sirpniu 1945 uczestnik akcji rozbicia siedziby PPR w Barcinie, w 
okresie 1947-1950 żołnierz WiN. W latach 80. działacz „Solidarności” 13 grud-
nia 1981 internowany, w okresie 1982-1983 organizator podziemia w woje-
wództwie bydgoskim, organizator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych, 
współzałożyciel biblioteki wydawnictw, autor podziemnego pisma „Roch”. W li-
stopadzie 1984 współzałożyciel podziemnej grupy „Maria” (po zamordowaniu 
ks. Jerzego Popiełuszki planowano akcje odwetowe na funkcjonariuszach SB w 
przypadku kolejnych mordów politycznych). Autor kilkunastu książek z najnow-
szej historii Polski, m.in. Polska w Gliniance. Grudzień 1939 – sierpień 1944 
(1996), Wielkie i małe odblaski (1997), Wolni wolnością (1997), Obywatele pol-
skiego nieba (1998), Piękno w prostocie. 80-lecie II RP (1998), Jak opadłe li-
ście, czyli pożegnanie serdecznej pamięci (2000), Światła narodowej tęczy 
(2001), Patriotyczne rekolekcje (2005), Błyskawica z Barcina (2009); publicysta 
„Dziennika Bałtyckiego”, „Gazety Elbląskiej”, „Tygodnika Solidarność”. Odzna-
czony przez Rząd RP na uchodźstwie Medalem Wojska (1948) i Krzyżem AK 
(1988).  

32. Symbol Polski Walczącej, wprowadzony przez 
„Wawer”. Tworzyły go dwie litery „P” i „W” 
odpowiednio połączone ze sobą. Symbol ten miał 
przytłoczyć znak swastyki. Został wybrany spośród 
27 propozycji zgłoszonych na konspiracyjny 
konkurs ogłoszony przez Biuro Informacji  
i Propagandy KG AK. Jednym z inicjatorów tego 
konkursu był Czesław Michalski. Spośród znaków 
zgłoszonych na konkurs w ciągu ok. 2 miesięcy za 
najlepsze uznano dwie kompozycje: „…” oraz 
„Skrzyżowanych mieczy grunwaldzkich”. Przy 
wyborze brano pod uwagę m.in. łatwość 
wykonania oraz wymowę patriotyczną. 
Współtwórczynią zwycięskiego projektu była 
najprawdopodobniej instruktorka harcerska Anna 
Smoleńska ps. „Hania”, studentka historii sztuki na 
tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Gestapo 3 
listopada 1942 aresztowało Annę Smoleńską wraz 
rodzicami, siostrą i bratem z żoną. Ojciec, prof. 
Kazimierz Smoleński, przez kilka miesięcy był 
więziony na Pawiaku, a 13 maja 1943 został 
rozstrzelany w Lesie Kabackim. Anna Smoleńska 
zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz 19 
marca 1943 roku. Zginęły tam również jej matka i 
siostra. 18 lutego 1943 dowódca Armii Krajowej 
gen. Stefan „Grot” Rowecki wydał rozkaz, w któ-

… namalowana przez J. Bytna-
ra na pomniku lotnika, stojącym 
w tamtych latach na placu Unii 
Lubelskiej w Warszawie, w sa-
mym centrum tzw. dzielnicy 
niemieckiej (fot. S. Bałuk) 
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rym polecił, aby wszystkie akcje sabotażowo-dywersyjne były oznaczane sym-
bolem Polski Walczącej. Kilka dni później  
w „Biuletynie Informacyjnym” symbol tożsamiony został ze „znakiem podziem-
nego Wojska Polskiego”. W publikacjach można też znaleźć informację, że au-
torem znaków, które pojawiły się w Warszawie był harcerz Szarych Szeregów 
Maciej Dawidowski ps. „Alek”, a pierwszą narysował 20 marca 1942 roku na 
balustradzie znanej warszawskiej cukierni Lardellego przy ulicy Polnej. (7) 

33. Edward ______ ( 4 ) ps. „Lew” (ur. 1926), żołnierz AK, walczył w okręgu lwow-
skim i rzeszowskim w oddziale por. Ludwika Jawornika. Po aresztowaniu uciekł 
z niemieckiego więzieni i ponownie nawiązał kontakt z AK. Został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy NKWD 4 maja 1945. Podczas zatrzymania przestrzelono 
mu kolana i bito kolbą karabinu po głowie. W czasie śledztwa przesłuchiwało go 
w sumie 11 śledczych, był wielokrotnie rażony był prądem. Za przynależność 
do AK sąd skazał go na karę śmierci, którą zamieniono później na karę 20 lat 
więzienia i ciężkich robót. Spędził 13 lat w łagrach Workuty  
i na Syberii. W roku 1953 był przywódcą buntu więźniów w jednym z obozów. 
Po odbyciu kary w łagrach i powrocie do Polski w 1958 roku Sąd Okręgowy w 
Łodzi ponownie skazał go na karę śmierci. Została ona później – na mocy 
amnestii – zamieniona na 15 lat więzienia, a następnie zredukowana do 13 lat; 
na poczet kary zaliczono pobyt w łagrach, dzięki czemu mógł wyjść na wolność. 
Po zwolnieniu był nadal represjonowany, szykanowany i przetrzymywany  
w więzieniu. Uciekł z Polski przez Szwecję jeszcze w latach 70., przez dłuższy 
czas mieszkał w Kanadzie. Po 1990 roku kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski. Je-
go sprawy o odszkodowanie toczyły się w kilku polskich sądach od 1999 roku. 
Szczeciński Sąd Okręgowy oddalił wtedy roszczenia, ponieważ – zdaniem sądu 
– „nie był trwale związany z Polską, mieszkając na stałe w Kanadzie”. Sąd Ape-
lacyjny w Szczecinie uznał jednak, że przepis nie może być tak rygorystycznie 
traktowany, a … wykazał związek z ojczyzną, i uchylił orzeczenie Sądu Okrę-
gowego. Sprawa wróciła do szczecińskiego Sądu Okręgowego do ponownego 
rozpoznania. Ten wysłał zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące 
związków z krajem osoby starającej się o zadośćuczynienie. Po dwóch latach 
TK odpowiedział, że wprawdzie zamiarem ustawodawcy nie było objęcie prze-
pisami osób, które zamieszkują inne kraje niż Polska, ale sąd powinien badać 
indywidualnie związki z krajem wnioskodawcy zadośćuczynienia. Sąd Okręgo-
wy w Szczecinie w marcu 2013 wydał bezprecedensowy wyrok przyznający 
565 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd oddalił jednak wniosek o przyznanie 177 tys. 
zł odszkodowania za utracone z powodu uwięzienia zarobki uznając, że ...  
w chwili zatrzymania przez Rosjan nie miał pracy, dlatego to odszkodowanie 
mu się nie należy. Planowane było odwołanie się od decyzji sądu dotyczącej 
odszkodowania. W roku 2007 … został przez prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru. Pod koniec grudnia 2013 sąd 
unieważnił zasądzony w 1958 roku drugi wyrok śmierci.  

Pionowo 

2. _______ ( 5 ) Organizacja Wojskowa „Związek Orła Białego” (ZOB) – polska 
konspiracyjna organizacja wojskowa w czasie II wojny światowej, utworzona we 
wrześniu 1939 w Krakowie. Była jedną z pierwszych organizacji konspiracyj-
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nych w okupowanej Polsce. Powstała w oparciu o przedwojenne struktury 
Przysposobienia Wojskowego Związku Strzeleckiego. Wzorowała się w pierw-
szym okresie działalności na systemie organizacyjnym Dywersji Pozafrontowej, 
tj. formowano konspiracyjne „piątki”. Największe wpływy uzyskała w Małopolsce 
i na Górnym Śląsku. Rozwinęła działalność dywersyjną przeciwko niemieckim 
liniom zaopatrzenia, zbudowała własny wywiad i prowadziła akcje propagan-
dowe, wymierzone przeciwko okupantom. Organem prasowym organizacji były 
„Nakazy Dnia”. W czerwcu 1940 podporządkowała się Związkowi Walki Zbroj-
nej.  

3. Korpus ________________ ( 14 ) (KB) – polska wojskowa organizacja konspi-
racyjna działająca od końca 1943, głównie na obszarze Generalnego Guberna-
torstwa. KB wywodził się z Organizacji Wojskowej utworzonej w październiku 
1939 przez Witolda Orzechowskiego ps. „Longinus”. W 1942 OW została 
przemianowana na Kadrę Bezpieczeństwa, a w lipcu tego roku podporządko-
wana Komendzie Głównej Armii Krajowej, a z jej ramienia szefowi Oddziału VIII 
(Szefostwo Biur Wojskowych) płk. Ludwikowi Muzyczce ps. „Benedykt”. W li-
stopadzie 1943 została z kolei przemianowana na KB. KB prowadził działalność 
propagandową, dywersyjno-sabotażową, przygotowywał kadry do administro-
wania po wojnie ziemiami zachodnimi i północnymi. Organizacja działała na te-
renie województw warszawskiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, kie-
leckiego i wileńskiego, a niewielkie grupy w Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, 
Toruniu. Istniały też nieliczne oddziały partyzanckie KB. Oddziały KB lub wywo-
dzące się z tej organizacji uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim. Należały 
do nich m.in. bataliony „Nałęcz”, „Jur-Radwan”, „Sokół” i „Topór”. Liczebność 
żołnierzy KB wynosiła – według różnych źródeł – od ponad 600 do ok. 1,2 tys. 
ludzi.  

4. Gwardia Ludowa _____ ( 3 ) (Wolność, Równość, Niepodległość), od 2 maja 
1944 roku Oddziały Wojskowe Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW 
PPS) – wojskowe ugrupowanie konspiracyjne w latach 1939-1945 związane  
z PPS-WRN. Od 1941 scalana z ZWZ z zachowaniem autonomii (od 1942 w 
AK). W 1944 oddziały GL ... (OW PPS) liczyły ok. 42 tys. żołnierzy. Oddziały 
PPS wzięły udział w Powstaniu Warszawskim w składzie oddziałów okręgu 
warszawskiego AK na Woli, Żoliborzu, Ochocie, Mokotowie i Śródmieściu.  

5. ______________ ( 12 ) Narodu (KN) – polska organizacja konspiracyjna o cha-
rakterze polityczno-wojskowym działająca w latach 1940-1943. Powstała we 
wrześniu 1940, w środowisku działaczy ONR-Falanga ze zjednoczenia kilku or-
ganizacji konspiracyjnych. Miała zastąpić działające wcześniej Centralny Komi-
tet Organizacji Niepodległościowych i Komitet Porozumiewawczy Organizacji 
Niepodległościowych jako siła scalająca organizacje niezależne od Związku 
Walki Zbrojnej, postrzeganego jako struktura związana z obozem sanacyjnym. 
Oddziały wojskowe KN nosiły początkowo nazwę Wojskowych Oddziałów 
Skonfederowanych, w końcu stycznia 1941, po podziale KN na pion cywilny i 
wojskowy, zostały wyodrębnione jako oddzielna struktura. Oddziałom party-
zanckim nadano nazwę Uderzeniowych Batalionów Kadrowych.  
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7. Medal Pro _________ ( 7 ) – polskie odznaczenie 
cywilne, przyznawane przez Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Medal został ustanowiony 25 stycznia 2005 roku i 
nadaje się go za wybitne zasługi w utrwalaniu pa-
mięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość 
Polski podczas II wojny światowej i po jej zakoń-
czeniu. Uhonorowani mogą być uczestnicy walk na 
wszystkich frontach oraz osoby fizyczne i prawne 
szczególnie zasłużone.  

 

8. Warszawski wieżowiec wybudowany na pl. Napoleona (dzisiaj plac Powstań-
ców Warszawy) w latach 1931-1933 w stylu art déco jako siedziba angielskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń „____________ ( 10 )” (Przezorność). Budynek zo-
stał mocno uszkodzony w czasie II wojny światowej, w czasie Powstania War-
szawskiego został ostrzelany ok. tysiącem pocisków. Trafiony został także po-
ciskiem o masie 2 ton kalibru 600 mm z samobieżnego moździerza typu Karl (o 
nazwie Ziu), co poważnie odchyliło go od pionu. Jednak jego stalowa konstruk-
cja przetrwała. Z jego okien powstańcy ostrzeliwali zajęty przez Niemców 
gmach Poczty Głównej. Wroga kłuła w oczy umieszczona na dachu polska fla-
ga, która wisiała w tym miejscu przez cały okres powstania.  

9. Jacek Rafał ___________ ( 9 ), ps. „Mały Jacek” (ur. 9 kwietnia 1927 w Tury-
nie, zm. 21 lutego 2010 we Wrocławiu) – polski inżynier elektronik i informatyk, 
żołnierz Szarych Szeregów w batalionie „Zośka”, uczestnik Powstania War-
szawskiego, trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W czasie okupacji 
brał udział w konspiracyjnych formacjach harcerskich, początkowo w małym 
sabotażu, potem w Grupach Szturmowych, wreszcie razem z Krzysztofem Ka-
milem Baczyńskim w plutonie „Alek”, a później „SAD” batalionu „Zośka”. 
Uczestniczył w akcjach „Sieczychy”, pod Celestynowem, Urlami. Ciężko ranny 
– postrzał w kręgosłup – drugiego dnia powstania, w czasie przedzierania się  
z transportem broni z dolnego Mokotowa na plac Zawiszy. Sparaliżowany, po 
kapitulacji powstania został ewakuowany z miasta. Pierwszym jego dużym wy-
nalazkiem była maszyna elektronowa AAH do automatycznego prognozowania 
pogody. Później skonstruował pierwszy na świecie analizator równań różnicz-
kowych. Brał udział takze w pracach nad pierwszymi aparatami USG. W poło-
wie lat 60. ubiegłego stulecia zbudował Erceptron, maszynę do szybkiego 
uczenia się – był to pierwszy w Europie i drugi w świecie wynalazek tego rodza-
ju. Projektant pierwszego w Polsce przenośnego, 16-bitowego minikomputera 
K-202 – projekt ukończył w roku 1969. Komputer był zbudowany z zastosowa-
niem układów scalonych, obsługiwał osiem megabajtów pamięci. Uznawany 
jest za prototyp współczesnych komputerów klasy PC. Entuzjastyczne przyjęcie 
komputera, a przede wszystkim coraz lepsze perspektywy na przyszłość zaczę-
ły niepokoić władze Polski Ludowej i konkurentów – do tego stopnia, że projekt 
upadł. W paszporcie konstruktora pojawił się zapis, by nie wypuszczać go za 
granicę, powód – dywersja gospodarcza. Rozgoryczony w 1978 roku przeniósł 
się na mazurską wieś, hodował drób i zajmował się rolnictwem. Trzy dni przed 
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wprowadzeniem stanu wojennego udało mu się wyjechać do Szwajcarii. Zapro-
jektował tam skaner do wczytwania tekstu i kasy fiskalne małych rozmiarów.  
W latach 90. został doradcą do spraw informatyki ministra Leszka Balcerowicza 
i Andrzeja Olechowskiego. W ostatnich latach swojego życia pracował nad 
technologiami, które umożliwiłyby rozpoznawanie i komputerowy zapis mowy 
ludzkiej. Do ukończenia projektu zabrakło mu dwóch lat.  

14. ________ ( 6 ) Nazwa kwatery przy 
murze Cmentarza Wojskowego na 
Powązkach w Warszawie – miejsce 
pochówku pomordowanych przez or-
gany bezpieczeństwa publicznego w 
latach 1945-1956, często w więzieniu 
mokotowskim.  

 

 
 
16. Krzyż ____________ ( 10 ) został ustanowiony  

11 sierpnia 1920 „...celem nagrodzenia czynów 
męstwa i odwagi, wykazanych w boju ...” przez 
oficerów, podoficerów i szeregowców. W wyjątko-
wych przypadkach mógł być nadany osobom cy-
wilnym współdziałającym z armią czynną. Nada-
wanie Krzyży zakończono w dniu 29 maja 1923 
roku i nadano ich łącznie ok. 60 tys. Krzyż posia-
dał jedną klasę i mógł być nadany tej samej oso-
bie czterokrotnie. Po wybuchu II wojny światowej 
rozkazem Naczelnego Wodza ze stycznia 1941 
został uznany za odznaczenie nadawane za czyny męstwa dokonane w czasie 
wojny.  

17. Weronika ________________ ( 14 ), ps. „Różyczka” (ur. 1931 w Pacewiczach) 
– kapitan Wojska Polskiego, żołnierz AK i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
na Białorusi. W młodości pracowała w kołchozie imienia Mołotowa. W czasie 
okupacji sowieckiej i niemieckiej była żołnierzem Armii Krajowej, została oficjal-
nie zaprzysiężona w wieku trzynastu lat. Wtedy też otrzymała pseudonim „Ró-
życzka”. W 1945 roku została zaprzysiężona jako członek WiN i kontynuowała 
walkę w Obwodzie AK Wołkowysk należącym do Inspektoratu Grodzieńskiego 
AK aż do swojego aresztowania w dniu 7 kwietnia 1951. Przez ostatnie tygo-
dnie przed zatrzymaniem ukrywała się. Krótko po wojnie został aresztowany jej 
ojciec,  
a kilka tygodni po niej samej także jej matka – również członkowie podziemia. 
W więzieniu była torturowana. Wyrokiem z 22 sierpnia 1952 skazana na karę 
25 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na 5 lat i konfiskatę 
mienia, ale wyrokiem z 13 lipca 1955 karę skrócono do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Ostatecznie wróciła z zesłania do Workuty w 1955 roku. Gdy przebywała 
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w łagrze, poległ jej brat Antonii, który wciąż walczył w podziemiu WiN, a oto-
czony przez sowiecką obławę popełnił samobójstwo. Po powrocie z łagru We-
ronika pracowała fizycznie jako robotnica niewykwalifikowana. Podjęła próbę 
repatriacji do Polski, ale odmówiono jej prawa wyjazdu. Od początku lat 90. 
działa w organizacjach polskich, jest m.in. prezesem nieuznawanego przez bia-
łoruskie władze Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działającym przy 
Związku Polaków na Białorusi. Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego z dnia 12 czerwca 2012 została odznaczona Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką”. Odznaczenie 
wręczył jej pełniący obowiązki kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski w dniu 23 stycznia 
2013 roku w mateczniku Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” w podwarszawskim Karolinie, w trakcie uroczystego spotkania świą-
tecznonoworocznego weteranów walk o niepodległość oraz ofiar represji z całej 
Polski. W czerwcu 2014 83-letnia kombatantka przed sądem w Grodnie była 
sądzona za zbiórkę świątecznych paczek dla akowców.  

19. Związek ______ ( 4 ) Białego (ZOB) – Tajna Organizacja Wojskowa utworzona 
we wrześniu 1939. Była jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych w oku-
powanej Polsce. Powstała w oparciu o przedwojenne struktury Przysposobienia 
Wojskowego Związku Strzeleckiego. Największe wpływy uzyskała w Małopol-
sce i na Górnym Śląsku. Rozwinęła działalność dywersyjną przeciwko niemiec-
kim liniom zaopatrzenia, zbudowała własny wywiad i prowadziła akcje propa-
gandowe, wymierzone przeciwko okupantom. Organem prasowym organizacji 
były „Nakazy Dnia”. W czerwcu 1940 podporządkowała się Związkowi Walki 
Zbrojnej. Komendantem Głównym ZOB był płk Kazimierz Pluta-Czachowski ps. 
„Gołdyn”.  

21. Muzeum Żołnierzy ___________ ( 9 ) 
– w roku 2014 zaplanowano otwarcie 
nowego obiektu muzealnego w War-
szawie – Muzeum Żołnierzy …. Na po-
trzeby nowej instytucji zostanie za-
adaptowana zabytkowa kamienica tj. 
dawna kwatera główna NKWD przy ul. 
Strzeleckiej 8 na Pradze Północ.  
W piwnicach budynku w okresie stali-
nowskim więziono, brutalnie przesłu-
chiwano i mordowano żołnierzy pol-
skiego podziemia antykomunistycz-
nego. W latach 1944-1945 mieściła się 
tam Kwatera Główna NKWD w Polsce, 
a w okresie 1945-1948 areszt Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. W kwietniu 2014 odsło-
nięto tablicę upamiętniającą tragiczne 
losy żołnierzy podziemia antykomuni-
stycznego – ofiar NKWD i komuni-
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stycznych władz w Polsce po 1945 roku. W uroczystości, podczas której złożo-
no kwiaty m.in. w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego, wzięli udział 
m.in. prezes IPN Łukasz Kamiński, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert oraz biskup polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzdek. Pamięć potrzebuje ludzi, którzy chcą ją kultywować, potrzebuje 
instytucji, które będą o nią dbały, ale potrzebuje także materialnych śladów i 
miejsc, które będą z nią związane – podkreślił wówczas Łukasz Kamiński. O 
siedzibie komunistycznych władz przy ul. Strzeleckiej można przeczytać w wy-
danym w 2013 roku przez Instytut Pamięci Narodowej albumie Śladami zbrodni 
– pierwszej po II wojnie światowej próbie skatalogowania miejsc zbrodni komu-
nizmu w Polsce. W albumie znajduje się meldunek jednej z siatek wywiadow-
czych Delegatury Sił Zbrojnych o kryptonimie „Pralnia II”, w którym czytamy: 
Dom jest na zewnątrz ogrodzony drutem kolczastym (...). Wieczorem budynek 
oświetlają cztery silne reflektory oraz strzegą wzmocnione straże zewnętrzne. 
Mieszkańcy sąsiednich domów opowiadają, że z budynku władz Bezpieczeń-
stwa dochodzą stałe jęki, a nawet podobno odgłosy salw, związanych z wyko-
nywaniem wyroków śmierci. Jest  
w każdym razie faktem, że w piwnicach budynku umierają ludzie na skutek bi-
cia, podczas badania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.  

22. Polska Organizacja _________ ( 7 ) (następnie Polska Organizacja Zbrojna 
„Znak”) – organizacja konspiracyjna działająca od października 1939. Została 
założona przez oficerów i podoficerów 10. Pułku Piechoty w Łowiczu pod do-
wództwem kpt. Bolesława Aleksandra Pałczyńskiego ps. „Bolek”. Od paździer-
nika 1939 do kwietnia 1940 organizacje POZ powstały w Łęczycy, Kutnie  
i Skierniewicach, a także w Warszawie i powiecie warszawskim. W kwietniu 
1940 doszło do połączenia POZ z Chłopską Organizacją Wolności „Racławice”; 
uznano, że „Racławice” zajmą się stroną polityczną, zaś POZ stroną wojskową 
działań. Pierwszym komendantem wyznaczonym w kwietniu 1940 był kpt. dypl. 
Kazimierz Różycki ps. „Grot” (wcześniej komendant oddziałów zbrojnych „Ra-
cławic”). W 1940 do POZ przyłączyła się Wojskowa Organizacja Wolności 
„Znak” opierająca swoją działalność na Związku Oficerów Rezerwy i Związku 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Przyjęto wówczas nazwę Polska Organi-
zacja Zbrojna „Znak”. W sierpniu 1940 do POZ „Znak” przyłączyła się część or-
ganizacji Związku Czynu Zbrojnego, a w drugiej połowie roku Polska Organiza-
cja Bojowa działająca na terenie województwa łódzkiego (należeli do niej 
członkowie PPS). Struktura POZ „Znak” opierała się na okręgach odpowiadają-
cych województwom i komendach powiatowych, które miały organizować bata-
liony składające się z kompanii, a te z plutonów. Pluton miał się składać  
z trzech drużyn, a te z dwóch sekcji liczących po 5 osób. Rozwinięto również 
działalność wydawniczą. Wydawano pisma „Wojsko i Niepodległość”, „Żołnierz 
Polski” i „Dwa Dni”. W lutym 1941 na Komendanta Głównego POZ „Znak” zo-
stał wyznaczony ppłk Hieronim Suszczyński, który prawdopodobnie funkcję tę 
objął w kwietniu 1941. W sierpniu 1942 rozpoczęło się scalanie okręgów POZ 
„Znak” z Armią Krajową. DO AK przeszło 21560 żołnierzy (oficerów, podofice-
rów i szeregowych) zorganizowanych w 614 plutonach. W ramach obwodu 
Warszawa-Śródmieście z POZ „Znak” przekazano do AK 25 plutonów zorgani-
zowanych w 11 kompaniach (1190 żołnierzy, w tym 145 kobiet), dowodzonych 
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przez kpt. Stanisława Steczkowskiego ps. „Zagończyk”. Scalono wówczas ba-
talion „Vistula” (jako I batalion), batalion im. W. Łukasińskiego (jako II batalion) 
oraz dwie kompanie, które utworzyły batalion „Chrobry”. Proces scalenia został 
zakończony na początku 1943 roku.  

23. Opaska ______________ ( 12 ) Armii Krajowej – 
zgodnie z rozkazem komendanta Okręgu Warszaw-
skiego AK nr 14 z 11 sierpnia 1944 opaska powinna 
być wyłącznie na prawym ramieniu. Rozkaz ten nie 
zawsze był ściśle przestrzegany. Czasami w oddzia-
łach powstańczych celowo przekładano opaski na lewe ramię, aby w ten spo-
sób uniknąć pomyłek. Tak było na Starym Mieście i Czerniakowie, gdzie Niem-
cy kilkakrotnie, w czasie szturmów na powstańcze barykady, udawali oddziały 
AK. Powstańcy rozpoznawali ich dopiero z bliższej odległości – właśnie po źle 
noszonych opaskach.  

24. Zapluty ________ ( 6 ) reakcji – propagandowe okre-
ślenie używane w okresie Polski Ludowej wobec żoł-
nierzy Armii Krajowej. Pochodzi z plakatu Włodzimie-
rza Zakrzewskiego zatytułowanego „Olbrzym  
i zapluty ... reakcji” wydrukowanego w Łodzi w 1945 
roku, a przedstawiającego biegnącego z bronią go-
tową do strzału żołnierza Ludowego Wojska Polskie-
go i opluwającego go karłowatego człowieczka z za-
wieszoną na szyi tabliczką z napisem „AK”. Plakat 
był znany również pod nazwą AK – zapluty ... reakcji. 
Pojawił się już w styczniu 1945 roku na słupach zbu-
rzonej Warszawy i był zapowiedzią krwawej rozprawy 
komunistów z armią AK. Do tego określenia nawiązu-
je tytuł książki żołnierza AK Piotra Woźniaka Zapluty 
... reakcji – wspomnienia AK-owca z więzień w PRL, wydanej w Londynie 
w 19

 
80 roku.  

25. Warszawski Krzyż ____________ ( 10 ) został ustano-

 

 

 

8. Nieliczna organizacja młodzieży szkolnej o nazwie zapożyczonej od organizacji 

wiony ustawą z 3 lipca 1981 roku jako wyraz hołdu dla 
uczestników Powstania Warszawskiego. Odznaczenie 
to było nadawane osobom, które brały czynny udział w 
powstaniu.  

 
2

młodzieżowej sprzed I wojny światowej (Związek Młodzieży Polskiej „Przy-
szłość”), wywodzącej się z założonego w 1899 roku z inicjatywy Zygmunta Mił-
kowskiego Związku Młodzieży Polskiej. Początki działalności organizacji sięgają 
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jeszcze 1939 roku, ale zorganizowaną formę pod nazwą _____ ( 3 ) przyjęła 
ona dopiero w 1941. Liczyła w dwóch okręgach dzielnicowych – północnym 
tzw. „... żoliborski” oraz południowym „... mokotowskim” niewiele ponad 100 
osób w wieku od 18 do 24 lat. Początkowo głównym celem było samokształce-
nie w ramach tajnego nauczania. Dopiero później, po zetknięciu jednej z grup 
...-u z Szarymi Szeregami, rozpoczęła także działalność na polu małego sabo-
tażu (w „Wawrze”), a w roku 1942 przyłączyła się całkowicie do Szarych Szere-
gów, kierując swych najlepszych ludzi przede wszystkim do Grup Szturmowych. 
Zastępcą dowódcy słynnego oddziału „Parasol” został przywódca żoliborskiego 
...-u Jerzy Zborowski, a Andrzej Romocki, zarządzający mokotowskim ...-em, 
został później dowódcą 2. kompanii batalionu „Zośka”.  

29. Konstanty Andriejewicz _________ ( 7 ) (ur. 1909). Ukończył Akademię Wojsk 

 

 

Pancernych w Moskwie. Brał udział w bitwie pod Charkowem, rozpoczętej 12 
maja 1942, koordynując ogień artylerii i manewry piechoty. Ranny, został wzię-
ty do niewoli i osadzony w leżącym ok. 50 kilometrów od Berlina oflagu III A 
Luckenwalde. W maju 1942 dostał się do niewoli niemieckiej pod Charkowem, 
po zwolnieniu z niemieckiego obozu jenieckiego wstąpił do ROA generała Wła-
sowa. Swoją decyzję tłumaczył chęcią walki z nazistami „od środka". We wrze-
śniu 1943 odbył rozmowę z Ryszardem Nazarewiczem ps. „Stefan", szefem in-
formacji i wywiadu Okręgu Częstochowa AL, na którą przyszedł w mundurze z 
oznakami ROA. Zgłosił chęć walki przeciw Niemcom w szeregach prosowiec-
kiego podziemia. Został przerzucony w lipcu 1944 w rejon Lasów Parczew-
skich, gdzie działał oddział Grzegorza Korczyńskiego ps. „Grzegorz". Pod ko-
niec lipca 1944 przerzucono go do Warszawy. Miał wyjść z miasta wraz 
z wycofującymi się oddziałami niemieckimi i destabilizować władzę okupanta na 
terenach zajętych przez wojska III Rzeszy. Ukrytego w budynku przy ulicy Po-
znańskiej zaskoczył wybuch powstania. Podobno był widziany w mundurze 
o niemieckim kroju i jako potencjalny kolaborant został zatrzymany 3 sierpnia 
przez żołnierzy AK. Przesłuchującym go oficerom oświadczył, że jest oficerem 
sowieckiego wywiadu, operującym na dalekich tyłach i chce się widzieć z do-
wództwem. Zaprowadzono go więc do sztabu Okręgu Warszawa AK przed ob-
licze komendanta warszawskich sił AK płk. Antoniego Chruściela „Montera", 
gdzie zaproponował napisanie depeszy do marsz. Rokossowskiego. Chruściel 
zaraz poinformował o tej propozycji Dowódcę AK, gen. dyw. Tadeusza „Bora” 
Komorowskiego Ten uznał propozycję za dobrą. Za pośrednictwem polskiej 
łączności radiowej (przez Londyn) 5 sierpnia 1944 nadał depeszę do Stalina  
z prośbą o pomoc dla powstania. W depeszy określił m.in. potrzeby powstań-
ców w zakresie uzbrojenia oraz postulowane tereny zrzutów. Przygotował też 
odezwy-ulotki dla niemieckich oddziałów złożonych z sowieckich żołnierzy 
wziętych do niewoli, w której zabraniał walki przeciwko powstaniu. Wśród po-
wstańców uprawiał propagandę prosowiecką. 20 września 1944 przedostał się 
przez Wisłę do oddziałów 1. Frontu Białoruskiego Rokossowskiego. Po rozmo-
wie z gen. Berlingiem oraz Nikołajem Bułganinem (wówczas przedstawicielem 
rządu sowieckiego przy PKWN), został wywieziony do Moskwy, a tam skazany 
na 10 lat łagru. Po śmierci Stalina został zrehabilitowany.  
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31. _______ ( 5 ) Front – polska gra wideo 
zaprojektowana przez CI Games. Osią 
fabuły jest Powstanie Warszawskie, a 
rozrzucone po Starym Kontynencie 
misje (Niemcy, Francja, Norwegia, a 
nawet Hiszpania jeszcze sprzed wy-
buchu II wojny) są retrospekcją dla 
wydarzeń z 1944 roku. Premiera 
przewidywana jest na czerwiec 2014 
roku na pecetach i najpopularniej-
szych konsolach siódmej generacji – Xboksach 360 i PS3. W planach rozgryw-
ka na 10 godzin oraz tryby sieciowe dla maksymalnie 12 graczy.  
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Kolejna z nowych krzyżówek zawiera 24 dodatkowe hasła przeważnie do krzyżó-
wek zamieszczonych w pierwszym wydaniu. W większości występuje w niej po jed-
nym haśle z tematu – nie było więc uzasadnione w tym momencie powtórne gene-
rowanie krzyżówek. 

Poziomo 

4.  „_______ ( 5 )” – pismo 
podziemne wydawane od 
marca 1940. W październi-
ku 1939 założyciel i przy-
wódca organizacji „Odwet” 
Władysław Jasiński ps. „Ję-
druś” rozpoczął wydawanie 
biuletynu pt. „Wiadomości 
Radiowe”. W marcu 1940 
zmieniono jego tytuł na „…”. 
Zwiększył się nakład i od 
maja 1940 wynosił 1,5 tys. 
egzemplarzy i miał 10-12 
stron formatu A-4. Informa-
cje pochodziły z nasłuchu radiowego. Pismo było rozpowszechniane na tere-
nach Polski centralnej i południowej. Maksymalny nakład wyniósł ok. 10 tys. 
egzemplarzy. Pismo uchroniło Polaków przed beznadzieją i załamaniem psy-
chicznym i pozwalało żyć nadzieją na pokonanie okupantów. Przynosiło naj-
świeższe wiadomości ze wszystkich frontów II wojny światowej, informowało o 
wydarzeniach politycznych i życiu w okupowanej Polsce, przekazywało materia-
ły szkoleniowe, pouczało, jak zachowywać się w konkretnych sytuacjach narzu-
conych przez okupanta, potępiało Polaków współpracujących z Niemcami, na-
świetlało stronę niemiecko-sowiecką, apelowało o patriotyczne i religijne wy-
chowanie dzieci. Powielanie gazety początkowo odbywało się u rodziców Ja-
sińskiego w Tarnobrzegu przy ulicy Nadole. Jasiński do kolportażu wykorzystał 
niewielką firmę: „Karpatia” – wytwórnia i Eksport Kos w Krakowie. Powielali nie-
którzy kurierzy i kolporterzy, wyposażeni w pełnomocnictwa niemieckiej firmy 
upoważniające do rozprowadzania kos po wioskach. Częściowo kolportaż prze-
jęła siatka konspiracyjna Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Na początku 1941 roku 
Jasiński nawiązał współpracę w Biurem Informacji i Propagandy (BIP) okręgu 
ZWZ w Krakowie. Pismo było ciągle niezależne, co stało się powodem olbrzy-
mich trudności finansowych w jego wydawaniu. Utrzymywało się z dowolnych 
wpłat konspirantów oraz czytelników. Tytuł został wznowiony jako Pismo Sto-
warzyszenia Kombatantów „Jędrusiów” Żołnierzy Armii Krajowej, Ich Rodzin  
i Sympatyków w Połańcu we wrześniu 2006 roku. Wznowione pismo dostępne 
jest na www.odwet.jedrusie.org.  
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6. Stefan _____________ ( 11 ) ps. „Zenon” (ur. 21 kwietnia 1916 w Popławach, 
zm. 4 lutego 1985 w Siedlcach). W listopadzie 1939 roku został zaprzysiężony 
do służby w Związku Walki Zbrojnej i mianowany komendantem obwodu ZWZ 
Siedlce i Biała Podlaska. W latach 1940-1942 jako żołnierz Organizacji Woj-
skowej (później zwaną Kadrą Bezpieczeństwa) tworzył na Podlasiu struktury 
polskiego ruchu oporu, organizując grupy sabotażowo-dywersyjne Związku 
Odwetu w ramach ZWZ a następnie po utworzeniu Armii Krajowej w ramach 
Kedywu AK. W grudniu 1943 roku dowodził oddziałem osłaniającym radiostację 
R-31 Komendy Głównej AK, która zapewniała łączność z rządem polskim na 
uchodźstwie w Londynie. Oddział rozrastał się i uformował obok plutonu radio-
telegraficznego. 20 maja 1944 roku oddział „Zenona” w okolicach wsi Sarnaki 
uczestniczył w akcji osłonowej wydobycia z rozlewiska rzeki Bug niewybuchu 
niemieckiej rakiety V2, tajnego projektu niemieckiego Wehrmachtu. Akcja pole-
gała na organizowaniu akcji zaczepnych w lasach Mierzwickich, ok. 10 km od 
miejsca wydobycia rakiety, w celu odwrócenia uwagi Niemców. 29 czerwca 
1944 we wsi Jeziory „Zenon” uroczyście przyjął z rąk doktora Wróblewskiego 
sztandar ufundowany przez okoliczną ludność. Pod tym sztandarem prowadził 
wiele walk i działań dywersyjnych wymierzonych przeciwko okupantowi. Ostat-
nie bitwy oddziału „Zenona” z wojskami niemieckimi to zwycięskie walki o wy-
zwolenie Białej Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego. Jego oddział wsławił się 
także uratowaniem lotników amerykańskich z zestrzelonego samolotu B-17 w 
okolicach wsi Woroniec oraz zwycięską walką we wsi Jeziory, gdzie dzięki ma-
newrowi taktycznemu Niemcy ponieśli straty oceniane na 120-190 zabitych wo-
bec 2 zabitych partyzantów. Po wojnie represjonowany ukrywał się i uciekł za 
granicę. Po powrocie w 1951 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu. 
Przez władze PRL został skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie. 
Po sześciu latach został jednak uwolniony. W latach 1950-1970 był inwigilowa-
ny przez Służby Bezpieczeństwa.  

8. Egzekucje w lesie _____ ( 3 ) Skarżyskie struktury Organizacji „Związek Orła 
Białego" stosunkowo szybko zostały zinfiltrowane przez niemiecki aparat bez-
pieczeństwa. „Wsypa”. Między 29 stycznia a 10 lutego 1940 roku specjalna 
grupa niemieckiej policji bezpieczeństwa, dowodzona przez SS-
Hauptsturmführera Paul Fuchsa, aresztowała w Skarżysku około 420 osób.  
W gronie zatrzymanych znaleźli się m.in. burmistrz Tatkowski i wiceburmistrz 
Maciejewski, siedmiu franciszkanów, blisko 70 harcerzy i harcerek; liczni robot-
nicy, kolejarze, urzędnicy, przedstawiciele inteligencji, a także pewna liczba 
kupców i drobnych przedsiębiorców. Wielu spośród zatrzymanych należało 
przed wojną do organizacji krzewiących polskość, takich jak „Sokół” lub „Strze-
lec”. Aresztowanych Polaków umieszczono w budynku szkoły przy ul. Konar-
skiego. 11 lutego w jednym z pomieszczeń szkoły zaczął urzędować tzw. sąd 
policyjny, złożony z trzech oficerów SS. Prowadzone przed nim postępowanie 
stanowiło parodię wymiaru sprawiedliwości, gdyż żaden z „procesów” nie trwał 
dłużej niż 15 minut. Aresztowanych Polaków doprowadzano pojedynczo do sali, 
w której obradował „sąd”. Na miejscu nie przedstawiano więźniom żadnych za-
rzutów – pytano jedynie o nazwisko oraz przyznanie się do winy. Następnie – 
bez względu na odpowiedź więźnia – „sąd” ogłaszał wyrok śmierci, po czym 
skazańca wyprowadzano. Począwszy od świtu 12 lutego skazańcy byli wywo-
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żeni na egzekucję. Na miejsce kaźni Niemcy wybrali podmiejski lasek położony 
nieopodal drogi prowadzącej do Bliżyna. Skazańców grupami po 5-10 osób ła-
dowano do samochodów ciężarowych, które, krążąc na zmianę, odjeżdżały 
sprzed szkoły średnio co 15-20 minut. Przy ładowaniu na ciężarówki ofiary nie-
rzadko były bite i brutalnie poszturchiwane. W lesie skazańców rozstrzeliwano 
nad wykopanymi uprzednio dołami. Egzekucje trwały od świtu do zmierzchu, 
łącznie przez trzy dni. Masowe groby zostały zasypane dopiero po zakończeniu 
masakry. Zbrodnia w lesie ... była pierwszą wielką masakrą ludności polskiej na 
Kielecczyźnie w okresie II wojny światowej. Szacuje się, że zostało zamordo-
wanych ok. 360 osób. Egzekucje są często wiązane ze sprawą dekonspiracji 
skarżyskiego ogniwa Organizacji Orła Białego. Stanowiła jednak prawdopodob-
nie pretekst do zastosowania masowych represji, których prawdziwym celem 
była likwidacja polskiej elity społecznej i intelektualnej w Skarżysku-Kamiennej. 
Może na to wskazywać m.in. fakt, iż wiele ofiar nie miało żadnych związków  
z ruchem oporu.  

9. Kornel _____________ ( 11 ) (ur. 8 stycznia 1884 w Stryju, zm. 31 lipca 1953 w 
Zakopanem) – polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, 
członek Polskiej Akademii Literatury. Przed II wojną światową był jednym z naj-
poczytniejszych, najbardziej popularnych i najbardziej płodnych literacko pol-
skich pisarzy.  

15 sierpnia 1944 apelował strofami swego Śpiewu Czerniakowa: 
Do broni! Nadszedł i nasz dzień!  
Granaty się rozprysły 
Samolot rzucił na nas cień 
Na naszym brzegu Wisły!  

Więc biegiem każdy do swych znaków 
Na bój niech każdy będzie gotów 
Na dzisiaj hasło jest CZERNIAKÓW 
A odzew echem brzmi MOKOTÓW.  

11. Pomnik AK w ... – powstał w 1999 roku, jako 
hołd społeczeństwa miasta obrońcom ojczyzny. 
Znajduje się on w parku w centrum miej-
scowości. Co roku pod pomnikiem odbywają się 
uroczystości z okazji z okazji Święta Niepodle-
głości. (11) 
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13. Irena Pokrzywnicka-Borowska (1897-1975) – 
malarka, projektantka wnętrz i mody. W sierpniu 
1944 roku, w czasie wykonywania przez nią ob-
razu „Matka _______ ( 5 ) Armii Krajowej”, mio-
tacz min zawalił strop pracowni w Warszawie, 
raniąc malarkę. Obraz został wydobyty  
z gruzów i po ukończeniu był wystawiany na ołta-
rzach polowych. Artystka wykonała na gruzach 
swej pracowni kilka tysięcy odbitek, które były 
rozdawane powstańcom. Za walkę w Powstaniu 
Warszawskim otrzymała Złoty Krzyż Zasługi z 
Mieczami. Po zakończeniu wojny osiadła po-
czątkowo we Francji, później w Anglii.  

 

 
 

16. Zygmunt Henryk _________ ( 7 ) (ur. 27 kwietnia 1896 w Limanowej, zm. 11 
lipca 1980 w Konstancinie-Jeziornie) – polski dowódca wojskowy, uczestnik 
walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny pol-
sko-bolszewickiej, generał broni Wojska Polskiego, dowódca 1. Dywizji Piecho-
ty im. Tadeusza Kościuszki i 1 Armii WP. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 
wsławił się jako dowódca V batalionu kieleckiego w obronie Lwowa, za co zo-
stał uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Pełnił 
slużbę wojskową do 1939 roku, kiedy został przeniesiony w tzw. stan nieczyn-
ny. Wojnę obronną 1939 spędził bez przydziału – mimo kilkakrotnych prosb 
skierowanych do władz wojskowych nie został zmobilizowany. 4 października 
1939 roku został aresztowany przez NKWD. Do roku 1940 wieziony w Staro-
bielsku, potem w Moskwie. W obozie jenieckim w Starobielsku podjął współpra-
cę z Rosjanami i w listopadzie 1940 roku przyjął obywatelstwo ZSRR. Został 
mianowany przez gen. dyw. Władysława Andersa – dowodcę Polskich Sil 
Zbrojnych w ZSRR – szefem sztabu 5. Dywizji Piechoty. Po ewakuacji Armii 
Polskiej na Wschodzie do Iranu pozostał w ZSRR, za co zostal zdegradowany  
i wydalony z Wojska Polskiego rozkazem gen. Andersa nr 36 z 20 kwietnia 
1943, a polski Sąd Polowy skazał go 2 lipca zaocznie na karę śmierci jako de-
zertera. Wyrok ten nie byl prawomocny, albowiem Wódz Naczelny gen. broni 
Kazimierz Sosnkowski nie zatwierdził go. W 1943 mianowany przez Jozefa Sta-
lina dowódcą 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Oskarżany o spo-
wodowanie znacznych strat 1. Dywizji Piechoty w bitwie pod Lenino 12 paź-
dziernika 1943. W marcu 1944 został dowódcą 1 Armii Polskiej w ZSRR. Od 22 
lipca 1944 był zastępcą Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego w stopniu ge-
nerała dywizji. Podczas Powstania Warszawskiego, po zajęciu Pragi przez Ar-
mię Czerwoną i 1 Armię Wojska Polskiego, wypełniając zarządzenie szefa 
sztabu 1. Frontu Białoruskiego gen. Michaila Malinina, wydał części podległych 
mu jednostek wojskowych (2. DP i 3. DP) rozkaz przeprawienia się na Czernia-
ków, Powiśle i Żoliborz i nawiązania kontaktu z powstańcami. Przy braku wy-
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starczającej pomocy ze strony Armii Czerwonej (osłona lotnicza, wsparcie arty-
leryjskie, saperskie, środki przeprawy) – żołnierze polscy przeprawiali się na 
pontonach na lewy brzeg. Dopuścił się kilku błędów operacyjnych w trakcie 
trwania akcji, co było jedną z przyczyn porażki – wielokrotnie nadmiernie roz-
praszał siły i środki oraz sprzęt, jakimi dysponował podczas akcji, źle kalkulował 
przydzielanie środków przeprawowych wojskom wchodzącym do akcji, wydzie-
lał do przepraw zbyt małe siły, aby mogły być skuteczne w obronie na drugiej 
stronie Wisły, wybierał często niewłaściwy czas, okoliczności i rejony forsowa-
nia rzeki. Nie zadbał także, by w skład grup forsujących rzekę weszła większa 
liczba oficerów sztabowych i członków dowództwa, którzy mogliby przejąć ini-
cjatywę w dowodzeniu na uchwyconych przyczółkach. Osobistym rozkazem 
Stalina wydanym 30 września 1944 Zygmunt ... został odwolany ze stanowiska 
dowódcy 1 AWP. Powody odwołania nie są do końca znane – po wojnie zrodzi-
ła się legenda, iż była to reakcja na decyzje Berlinga w sprawie pomocy Po-
wstaniu Warszawskiemu. Do Polski wrócił 10 lutego 1947, po podpisaniu zo-
bowiązania o niezabieraniu głosu w sprawach politycznych, organizował Aka-
demię Sztabu Generalnego (ASG) i kierował nią w latach 1948-1953 z krótką 
przerwą.  

19. Tadeusz ________ ( 6 ) ps. „Łeda”, „Stanisław” (ur. 1 maja 1920 w Klimonto-
wie). Jesienią 1940 roku został pierwszym komendantem Obwodu Sandomierz 
Okręgu Kielce Batalionów Chłopskich. Zagrożony aresztowaniem na skutek 
dekonspiracji, został przeniesiony na Lubelszczyznę w sierpniu 1941. Tam 
między majem a sierpniem 1941 roku objął stanowisko zastępcy komendanta 
Okręgu Lublin BCh, które piastował do sierpnia 1942. Następnie został prze-
niesiony i od 1 maja 1942 roku objął stanowisko zastępcy komendanta Okręgu 
Warszawa Województwo BCh. W październiku 1943 wyznaczony na oficera do 
zadań specjalnych Komendy Głównej Batalionów Chłopskich. Koordynował 
działania Batalionów Chłopskich wobec działań okupanta na Zamojszczyźnie. 
Dowodził dwoma akcjami odwetowymi we wsiach Zawada i Wielącz. Prowadził 
działania pomocowe dla ludności żydowskiej ukrywającej się na południowej 
Lubelszczyźnie. Współorganizował akcję wysadzenia pociągu amunicyjnego 
pod Gołębiem. W maju 1944 roku objął stanowisko p.o. Okręgu Warszawa Wo-
jewództwo BCh. Był jednym z redaktorów czasopisma „Żywią i bronią”. Wziął 
udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był zatrudniony w Komendzie 
Głównej MO i kopalni węgla na Śląsku. W 1956 roku powrócił do Warszawy  
i podjął pracę w WSiP.  

20. Stanisław _____________ ( 11 ), Sat-Okh – w języku shawnee Długie Pióro 
(ur. prawdopodobnie 15 kwietnia 1920 w Kanadzie, zm. 3 lipca 2003 w Gdań-
sku). Urodził się w osadzie Indian w dorzeczu rzeki Mackenzie w Kanadzie. Był 
synem polskiej uciekinierki z Syberii Stanisławy Supłatowicz i wojennego wodza 
plemienia Szaunisów (Szawanezów) Leoo-Karko-Ono-Ma (Wysokiego Orła). 
Wychowywał się wśród Indian. W 1937 lub 1938 roku przybył wraz z matką do 
Polski. Po klęsce polskiej armii w czasie wojny obronnej podjął naukę na taj-
nych kompletach oraz zaangażował się w działalność w SZP i ZWZ. W 1940 
roku został aresztowany przez Gestapo i skierowany do obozu koncentracyjne-
go w Auschwitz. W czasie transportu do obozu wyskoczył z wagonu bydlęcego 
i uciekł. W czasie ucieczki został ranny, ukrywał się na wsi. Następnie został 
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żołnierzem Armii Krajowej (ps. „Kozak”), walczył w III batalionie 72. Pułku Pie-
choty AK w rejonie Częstochowy, w Okręgu AK „Jodła”. Przeszedł przeszkole-
nie w Szkole Podchorążych. Uzyskał stopień kaprala podchorążego. Brał udział 
w wielu akcjach bojowych – 26 września 1944 roku w bitwie pod Gałkami, 27 
września w spaleniu i zniszczeniu oddziału niemieckiego w budynkach w Przy-
susze (był to odwet za spalenie przez esesmanów wsi Stefanów), 5 listopada w 
akcji przeciw obławie niemieckiej w rejonie Hucisko – Rędociny. Wielokrotnie 
ranny, za męstwo w walce odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie za 
przynależność do AK został aresztowany i uwięziony. Po uwolnieniu przez wie-
le lat pływał jako marynarz na statkach Polskich Linii Oceanicznych, w tym na 
MS Batory.  

24. Zrzuty z pomocą dla Powstania Warszaw-
skiego były dokonywane przez 92 samoloty 
Liberator i Halifax, stacjonujące w Brindisi 
 i w Foggi we Włoszech. Dystans w obie 
strony wynosił 2815 km, na jego przebycie 
wymaganych było 10 do 11 godzin lotu bez 
lądowania. Do tego bojowego zadania najle-
piej nadawały się ciężkie 4-motorowe samo-
loty. Na tych samolotach latały załogi połu-
dniowo-____________ ( 10 ), wspomagane 
przez załogi polskie i angielskie. 1,4 tys. 
osób było zaangażowanych jako obsługa la-
tająca, 300 jako naziemna. W sumie doko-
nano 196 lotów nad Warszawę (w czasie od 
4 sierpnia do 22 września 1944 roku). Z 92 
samolotów 39 nie wróciło do bazy. Połu-
dniowo-... samolotów zaginęło 16 (w tym 57 
osób załogi), co stanowiło ponad 40%. Tylko 
4 samoloty zostały zestrzelone nad Warsza-
wą, a pozostałe w drodze powrotnej. W Kra-
kowie na cmentarzu Rakowieckim znajduje 
się 57 grobów pilotów w alianckiej sekcji wojskowego cmentarza – nad Krako-
wem przebiegały linie lotu powrotnego do Włoch i tam niemiecka obrona prze-
ciwlotnicza była najsilniejsza.  

26. Tabliczki _____________ ( 11 ) w języku angielskim – propozycja wykonania 
tabliczek wyszła wyszła ze środowiska „Orląt” po wystąpieniu Zbigniewa Polaka 
na jednym z zebrań koła „Orląt” w Warszawie, który przekazał informację iż 
„Orlacy” z USA wyrażają zdziwienie, że w miejscach pamięci dotyczących Po-
wstania Warszawskiego nie ma napisów w języku angielskim. Środowisko pod-
jęło działania w celu naprawienia tej sytuacji. Okazało się, że nie ma na to pie-
niędzy w Polsce. Polacy z USA zebrali i przysłali na konta ŚZŻAK pieniądze w 
kwocie 10 tys. zł. Przy życzliwej pomocy kierownictwa ŚZŻAK i po pokonaniu 
utrudnień  
i procedur urzędniczych w Warszawie w 70. Rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego zostały zawieszone tablice w języku angielskim jako uzupeł-
nienie już istniejących w języku polskim. Znajdują się one na tablicach miesz-
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czących się pod adresami: Podwale 23, Podwale 25, Podwale – Pomnik Małe-
go Powstańca, Kilińskiego 2, Kilińskiego 3 – dwie tabliczki, Długa 7 – Archiwum 
Akt Dawnych, Długa 13/15 – Katedra Polowa, Zamek Królewski – Brama Głów-
na, Brzozowa 12 – Dom Profesorów, Senatorska 15 – brama Wieży Ratuszo-
wej. Tabliczki zostały wykonane na koszt producenta, z wielkiego szacunku dla 
AK – dzięki Pani Iwonie Krzystyniak. Pani Iwona podjęła się również trudu pół-
rocznej walki z procedurami i utrudnieniami urzędniczymi, a w niektórych przy-
padkach wręcz próbami zablokowania inicjatywy ze strony urzędników.  
Poniższe zdjęci ukazuje tabliczkę umieszczoną poniżej tablicy pamiątkowej na 
budynku przy ul. Długiej 79. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. ________ ( 6 ) organizacja młodzieżowa działająca od roku 1933 przy Związku 
Strzeleckim (pojedyncze drużyny powstały w roku 1932), a także podczas II 
wojny światowej w konspiracji. Organizacja skupiała młodzież w wieku 11-16 
lat. Miała zasięg ogólnopolski i była w okresie międzywojennym drugim po 
Związku Harcerstwa Polskiego najliczniejszym stowarzyszeniem młodzieży w 
Polsce – liczyła ponad 40 tys. członków, przede wszystkim z rodzin robotni-
czych. Nazwa organizacji nawiązywała do Orląt Lwowskich – najmłodszych 
obrońców Lwowa w listopadzie 1918 roku, oraz do godła Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wyróżniano trzy stopnie starszeństwa organizacyjnego – orlę, starsze or-
lę i junaka (później określanego jako patrolowy), oznaczane na mundurach. W 

                                                 
9 Zdjęcie tablicy jest umieszczone na str. 286. Tablica zawiera błąd, gdyż mordu dokonano 2 września 1944, 

lecz po tylu latach od wmurowania traktowana jest jako pewnego rodzaju zabytek, nie koryguje się więc 
owego błędu. 
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Warszawie podczas II wojny światowej część kadry instruktorskiej i członków 
utworzyła konspiracyjną organizację, która została włączona do Armii Krajowej i 
brała udział w walce z okupantem niemieckim, a następnie w Powstaniu War-
szawskim. W batalionie „Gozdawa” walczyła Kompania Motorowa. W roku 1985 
powstał Klub Kombatantów „...” przy Obwodzie VI Rejonu V Armii Krajowej 
„Praga”, który w roku 1990 przekształcił się w Środowiskowe Koło Kombatanc-
kie Armii Krajowej Organizacji ...  

30. Zygmunt _______ ( 5 ) ps. „Pleban”. (ur. 24 lipca 1904 w Warce, zm. 30 wrze-
śnia 1944 w Warszawie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
RP. Podczas wojny pracował jako urzędnik elektrowni warszawskiej, żołnierz 
AK. W Powstaniu Warszawskim był kapelanem 4. kompanii „Watra/Osa” – do-
wódca ppor. rez. piech. Feliks Borecki „Watra", batalionu „Kiliński", w skład któ-
rej wchodził pluton 169. składający się niemal wyłącznie z ewangelików – do-
wódca ppor. rez. piech. Eugeniusz Kuźwa ps. „Hipek”. Przedarł się na Stare 
Miasto, gdzie walczył jako zwykły powstaniec. Ze Starego Miasta przedostał się 
z innymi na Żoliborz, gdzie zginął w ostatnich dniach powstania przy ul. Gdań-
skiej, walcząc w szeregach Zgrupowania „Żubr”, do którego weszła część jego 
kompanii, po przybyciu kanałami ze Starego Miasta.  

31. Jan Stanisław _______ ( 5 ) (ur. 29 sierpnia 1913 w Krakowie, zm. 15 sierpnia 
2014 w Warszawie) – polski pianista, pedagog i kompozytor, profesor sztuk 
muzycznych. Wielokrotny juror Konkursów Chopinowskich w Warszawie. Wy-
dawca dzieł Fryderyka Chopina. Kawaler Orderu Orła Białego. W roku 1937 
uzyskał VIII nagrodę na III Międzynarodowym konkursie Pianistycznym im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie. Był twórcą wielu piosenek partyzanckich, między 
innymi muzyki do popularnej Szturmówki, do której słowa napisał Stanisław Ry-
szard Dobrowolski ps. „Goliard”. W czasie Powstania Warszawskiego dał kilka-
dziesiąt koncertów dla walczących i rannych powstańców. Grał między innymi 
w salach Konserwatorium na Powiślu i auli Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Od 1953 roku profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie. Redaktor Wydania narodowego dzieł Fryderyka Chopina, laureat 
wielu nagród krajowych i zagranicznych. Jego pierwszą żoną była aktorka Da-
nuta Szaflarska ps. „Młynarzówna”. 
Szturmówka 
Ej! po drogach dmie wichura,  
Słota, błoto – ładny kram 
Lecz cóż znaczy dla piechura 
Choćby nawet diabeł sam 
Choćby nawet diabeł sam! 
Bo dla naszej kompanii szturmowej 
Nie ma przeszkód i nie ma złych dróg.  
Kto na drodze, granatem wal w głowę!  
I bywaj zdrów i prowadź Bóg!  
Na placówce pod Tobrukiem 
Wszak nie taki wietrzyk wiał 
Pod kul deszczem, pod bomb hukiem 
Przecież Polak murem stał 
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Przecież Polak murem stał!  

32. Order Krzyża ________________ ( 14 ) – piąte w 
kolejności polskie państwowe odznaczenie cywil-
ne, nadawane osobom, które w latach 1939-1956 
jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad 
wymaganą od nich miarę, położyły zasługi w 
obronie niepodległości Państwa Polskiego. Zosta-
ło ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 i 
jest kontynuacją ustanowionego 29 października 
1930 Krzyża Niepodległości. Order dzieli się na 
dwie klasy: 

• Klasa I – Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża 
..., nadawany jest osobom, które walczyły z bronią w ręku o niepodle-
głość i suwerenność Ojczyzny lub z niezwykłym poświęceniem walką tą 
kierowały. 

• Klasa II – Krzyż Orderu Krzyża …, nadawany jest osobom, które przez 
dłuższy okres lub w sytuacji skrajnego zagrożenia broniły niepodległości  
i suwerenności Ojczyzny, walczyły o jej odzyskanie lub podtrzymywały 
funkcjonowanie instytucji i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Pionowo 

1. Zbigniew ___________ ( 9 ), ps. „Gryf” (ur. w 1922 w Krasnym Grodnie nad 
Niemnem) – żołnierz i kurier ZWZ i AK, autor wierszy i piosenek oraz głośnej 
relacji o zbrodni katyńskiej odnoszącej się do lat 1940-1941. W okresie kampa-
nii wrześniowej brał udział w obronie przed Sowietami lotniska Karolin koło 
Grodna. Następnie wstąpił do ZWZ i był kurierem między strefą sowiecką  
a niemiecką. Dostarczał meldunki wywiadowi ZWZ w Warszawie, skąd następ-
nie były przekazywane do polskich władz na Zachodzie. Później służył w stop-
niu kaprala w I batalionie „Lecha” 77. Pułku Piechoty AK Ziemi Nowogródzkiej. 
W 1943 roku stracił nogę podczas walk partyzanckich z SS. W roku 1940 uzy-
skał od swojego ojca, rotmistrza Edwarda Koźlińskiego, przedrewolucyjnego 
właściciela Gniezdowa i Iwiszczy leżących koło Katynia, relację na temat 
zbrodni katyńskiej. Ojciec został aresztowany przez sowieckie NKWD w lutym 
1940 roku i umieszczony w więzieniu w Smoleńsku, gdzie oficerowie wywiadu 
próbowali wyciągnąć od niego informacje na temat białogwardyjskiej kasy puł-
kowej ze złotem zakopanej w 1918 roku w jego dawnym rodzinnym majątku. 
Na początku maja dwaj oficerowie NKWD, jeden w stopniu generała, a drugi 
pułkownika, zabrali Edwarda Koźlińskiego na „wizję lokalną” do Lasu Katyń-
skiego, by pokazał w terenie miejsce zakopania skarbu. Wtedy przypadkowo 
wyszli na dużą polanę, gdzie Koźliński zobaczył dwie wielkie zbiorowe mogiły, 
jedną otwartą, w której znajdowały się ciała w polskim mundurach z widocznymi 
dystynkcjami oficerskimi. Funkcjonariusze NKWD stwierdzili, że w tym rejonie 
panuje „epidemia”, po czym zamknęli Koźlińskiego w areszcie na stacji kolejo-
wej w Gniezdowie, skąd uciekł, uwolniony przez przekupioną sprzątaczkę. Po 
kilku dniach dotarł do Białegostoku, a następnie przekazał informacje o tym, co 
widział synowi, który był wtedy kurierem Związku Walki Zbrojnej. Według przy-
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puszczeń niektórych historyków relacja ta mogła zostać przesłana w 1940 roku 
polskim władzom na Zachodzie. W 1941 roku, już po zajęciu Smoleńszczyzny 
przez Niemców, trzy razy na rozkaz polskiego podziemia udawał się wraz  
z trzema innymi żołnierzami Związku Walki Zbrojnej na miejsce zbrodni w Katy-
niu. Pierwsze dwie wyprawy zakończyły się niepowodzeniem, lecz w trakcie 
trzeciej, pod kryptonimem „Wernyhora”, w grudniu 1941 roku żołnierzom ZWZ 
udało się dotrzeć na miejsce zbrodni i uzyskać potwierdzające ją dowody w po-
staci relacji rosyjskich świadków spośród miejscowej ludności, o czym przeka-
zano o tym meldunek polskim władzom konspiracyjnym.  

2. ............................. (Schutzstaffel), Oddział Ochron-
ny, formacja zbrojna NSDAP i reżimu hitlerowskiego;
główny instrument nazistowskiego terroru i ekstermi-
nacji. Została utworzona w 1925 roku, z przekształ-
cenia istniejącej już wcześniej organizacji stanowią-
cej rodzaj straży przybocznej „wodza" NSDAP Adol-
fa Hitlera. W przeciwieństwie do SA, bojówek o cha-
rakterze masowym, miały być organizacją elitarną. W połowie lat dwudziestych 
liczyły ok. 200 ludzi; były wówczas jeszcze podporządkowane kierownictwu SA. 
W roku 1929 na czele organizacji (jako Reichsführer) staną Heinrich Himmler, 
który w następnych latach znacznie ją rozbudował, odpowiadała m.in. za bez-
pieczeństwo partii (powstała m.in. kierowana przez Reinharda Heydricha tzw. 
SD, która pełniła też funkcję wywiadu). Od członków wymagano bezwzględne-
go posłuszeństwa, wierności i pełnego oddania ideologii nazistowskiej, a 
zwłaszcza doktrynie rasistowskiej. Esesmani nosili czarne uniformy (w odróż-
nieniu od brunatnych mundurów SA) i odznaki z trupimi główkami na czapkach. 
Po dojściu nazistów do władzy, a zwłaszcza po likwidacji przez Hitlera części 
przywódców SA (w tej tzw. nocy długich noży 30 kwietnia 1934 SS odegrała 
czołową rolę), systematycznie umacniała swe wpływy, a podczas wojny zaczęła 
wręcz stanowić swego rodzaju „państwo w państwie”. Podporządkowała sobie 
obozy koncentracyjne oraz policję (w tym policję polityczną Gestapo). We 
wrześniu 1939 roku powstał kontrolowany przez nią Główny Urząd Bezpie-
czeństwa Rzeszy – RSHA. Podczas wojny sformowała własne oddziały woj-
skowe, w ramach Waffen-SS, walczące na froncie. Kluczowe znaczenie na te-
rytoriach kontrolowanych przez Niemcy mieli tzw. Wyżsi Dowódcy … i Policji, 
będący osobistymi reprezentantami Himmlera. Organizacja odgrywała kluczo-
wą rolę w systemie represji, w procesach germanizacyjnych, a zwłaszcza w 
eksterminacji ludności żydowskiej (tzw. Endlösung). Jej działalność, akcepto-
wana przez samego Hitlera, w praktyce nie była kontrolowana przez urzędy 
państwowe Rzeszy. Jednocześnie stworzyła własną siec koncernów i przed-
siębiorstw czerpiących zysk m.in. z niewolniczej pracy więźniów. W lutym 1942 
roku został powołany przy niej Główny Urząd Gospodarczo-Administracyjny 
(WVHA), zajmujący się też grabieżą mienia osób zamordowanych w obozach 
zagłady. Jej znaczenie zwiększyło się dodatkowo po objęciu przez Himmlera 
urzędu ministra spraw wewnętrznych (sierpień 1943 roku) i dowództwa wojsk 
rezerwowych (po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944). Członkowie organizacji 
odpowiadali za śmierć milionów osób, w olbrzymiej większości przedstawicieli 
ludności cywilnej. Przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze 

 

 194 



59. DODATKOWE HASŁA 

… została uznana za organizację przestępczą. (2) 

3. _______ ( 5 ), a dokładniej Organizacja Wojskowa „Wilki” – pierwsza konspira-
cyjna organizacja, która podczas II wojny światowej starła się zbrojnie  
z Niemcami. Organizacja Wojskowa „Wilki” wchodziła w skład Centralnego 
Komitetu Organizacji Niepodległościowych. Komendantem głównym OW „Wilki” 
był Józef Rylski-Brückner, ps. „Wilk-Biernacki”, szefem wywiadu zaś – Janusz 
Kusociński. Z czasem część OW „Wilki” połączyła się z ZWZ, a później z AK,  
a część z NSZ. O losach niektórych jej członków opowiada książka Zdzisława 
Łukawskiego Pozycje bez okopów (1969).  

4. 27 września 2014 roku IPN ogłosił imiona i nazwiska kolejnych _______ ( 5 ) 
żołnierzy polskiego podziemia – ofiar komunistycznej bezpieki, które zidentyfi-
kowano po ekshumacjach na „Łączce” na Powązkach Wojskowych. Jedną z 
nich jest wybitny oficer AK i cichociemny mjr Bolesław Kontrym ps. „Żmudzin”. 
Poza mjr. Kontrymem ustalono tożsamość siedmiu innych żołnierzy polskiego 
podziemia niepodległościowego i ofiar komunistycznej bezpieki: Juliana Czer-
wiakowskiego (ps. „Jurek”, „Jerzy Tarnowski”), Bolesława Częścika (ps. „Orlik”), 
Stefana Głowackiego (ps. „Smuga”), Zygmunta Szymanowskiego (ps. „Jezie-
rza”), Dionizego Sosnowskiego (ps. „Zbyszek”, „Józef”), Ludwika Jana Świdra 
(ps. „Johann Puk”) i Aleksandra Tomaszewskiego (ps. „Al.”, „Bończa”).  

5. Henryk Szklarek-____________ ( 10 ).., ps. „Mrówka”, „Rogoziński” i „Trzciel-
ski” (ur. 19 lipca 1908, zm. 18 grudnia 2010) – ostatni kapelan Powstania War-
szawskiego. We wrześniu 1939 roku był kapelanem Batalionu Obrony Narodo-
wej „Oborniki”. Po zakończeniu walk przybył do Poznania. Ukrywał się przed 
aresztowaniem przez Gestapo. Pod nazwiskiem Henryk Szymański był kapela-
nem Sióstr Służebniczek. Uczestniczył w rozmowach dotyczących zjednocze-
nia poznańskiej konspiracji. 8 grudnia 1939 roku w jego mieszkaniu założono 
organizację Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich, której został kapelanem. W 
kwietniu 1940 roku, poszukiwany przez Gestapo, uciekł do Warszawy. Od 1941 
roku był kapelanem w Obwodzie ZWZ-AK Warszawa-Stare Miasto. W lutym 
1942 roku został awansowany na stopień majora, a w lipcu 1944 na podpuł-
kownika. W Powstaniu Warszawskim był kapelanem Zgrupowania „Kuba” – 
„Sosna”, walczącego na Starym Mieście w Grupie „Północ” AK. 20 sierpnia 
1944 roku został ciężko ranny odłamkami bomby przy polowym ołtarzu w cza-
sie odprawiania mszy świętej dla powstańców. Przebywał w szpitalu polowym. 
Po kapitulacji dostał się do niewoli niemieckiej. Jako ranny został przewieziony 
do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Za bohaterstwo w Powstaniu Warszaw-
skim został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. W 1945 roku wrócił do 
archidiecezji poznańskiej na pełnione przed wojną stanowisko wikariusza w 
Rogoźnie. W roku 1946 został wikariuszem w parafii Świętego Jana Chrzciciela 
w Ludomach. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez UB.  
W 1952 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu UB w Poznaniu. Po 7 
miesiącach śledztwa został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Pozna-
niu na 4 lata więzienia. W roku 1954, w wyniku amnestii, odzyskał wolność. Po 
wyjściu z więzienia nie mógł wrócić do archidiecezji poznańskiej, pełnił pracę 
duszpasterską w kilku diecezjach w kraju. W 1960 roku został wikariuszem  
w Jabłonowie Pomorskim. Od 1966 roku był proboszczem w Wilczynie w archi-
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diecezji poznańskiej. W roku 1985 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w 
Szamotułach, pomagając w pracy duszpasterskiej w parafii Świętego Krzyża. 
30 kwietnia 2001 roku otrzymał awans na stopień pułkownika rezerwy. Odzna-
czony był również Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Armii Krajowej i francuskim Croix du Mérite. Wraz z Jego odejściem zamknęła 
się karta historii kapelanów wojskowych walczących o wolność Polski w czasie 
II wojny światowej.  

6. . ____________ ( 10 ) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Koście-
le katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest 
wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na 
Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono 
św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją 
do obdarowywania się drobnymi upominkami. W tym dniu w 1942 roku10 nastą-
piło przemianowanie rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. 
Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.  

7. Sowieckie ________ ( 6 ) lotni-
cze podczas Powstania War-
szawskiego – 13 września 1944 
roku wykonano 19 wylotów i 
zrzucono 71 meldunków zawie-
rających odezwę do powstań-
ców, dowództwa radzieckiego 
oraz informacje o systemie 
oznaczania miejsc zrzutu za 
pomocą świateł sygnalizacyj-
nych i wykładanych płacht. Zrzuty miały się odbywać nocą, głównie ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. O wyznaczonej w zrzuconych meldunkach godzinie, tj.  
o 18.30, ukazało się białe płótno na dachu budynku w pobliżu pl. Lelewela. Pa-
trolująca załoga lotnicza, zauważywszy wyłożony przez powstańców sygnał, 
przekazała natychmiast informacje do sztabu 16 AL. Decyzja o rozpoczęciu w 
nocy zrzutów została podjęta. Od godz. 21.30 do rana lotnicy armii wykonali 
644 loty i zrzucili 45 ton zaopatrzenia, 500 karabinów, 60 moździerzy i 6020 
granatów. Loty wykonywano na wysokości 100-300 metrów. 18 września 1944 
roku na pl. Lelewela zrzucono 3 oficerów radzieckich, którzy mieli utrzymywać 
łączność ze sztabem frontu i 16 AL oraz naprowadzać samoloty na rejony zrzu-
tów. W ciągu czternastu nocy (od 23 września do 1 października 1944) samolo-
ty 9. Stalingradzko-Rzeczyckiej Dywizji Nocnych Bombowców Gwardii (9. DN-
BGw) wykonały 3475 lotów, w tym 2243 z zasobnikami zaopatrzenia. Lotnictwo 
radzieckie straciło nad Warszawą 5 samolotów, a 14 zostało poważnie uszko-
dzonych; 5 pilotów poniosło śmierć. Od 13 września do 1 października samolo-
ty 9. DNBGw. Zrzuciły powstańcom: 1 45-mm armatę przeciwpancerną, 156 
moździerzy, 595 rusznic ppanc, 41780 granatów, 51840 min, 4 mln naboi kara-
binowych i pistoletowych, 2667 pistoletów maszynowych i pistoletów, 515 kg 

                                                 
10 Powodem wpisania tego hasła była wypowiedż uczestnika teleturniego wymienionego na końcu książki, 

który stwierdził, że Armia Krajowa powstała w …  
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medykamentów, 113 ton żywności, 1000 kg wyrobów tytoniowych, 10 aparatów 
telefonicznych z centralką oraz inny sprzęt wojskowy. Zrzuty wykonywały samo-
loty Polikarpow Po-2 (U-2), nazywane potocznie uźnikami. Ładunek był zrzuca-
ny w workach bez spadochronów z wysokości 50-100 metrów, co często pro-
wadziło do jego uszkodzenia. Ostatnia sowiecka operacja pomocy lotniczej dla 
powstania miała miejsce w nocy z 21 na 22 września. Pomoc powstańcom niósł 
tez polski 2. Pułk Nocnych Bombowców „Kraków” z 1. Dywizji Lotniczej Ludo-
wego Lotnictwa Polskiego – po raz pierwszy w nocy z 13 na 14 września 1944 
roku, kiedy to od. godz. 23.30 rozpoczął zrzuty na Czerniaków i pl. Trzech 
Krzyży. Od 13 do 24 września pułk wykonał 442 loty dla Warszawy, startując z 
lotniska w Woli Rowskiej. Podczas zrzutów z nocy z 13 na 14 września nie za-
brakło komunistycznej propagandy – w zrzutach umieszczono ulotki z odezwą 
PKWN. Odezwa ta została ogłoszona również przez Polskie Radio w Lublinie  
i można była ją usłyszeć w godzinach wieczornych 14 września 1944.  

8. Jan __________ ( 8 ), właściwie Jan Wiktor Lesman, ps. „SzerSzeń”, „Inspi-
cjent Brzeszczot” (ur. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce, zm. 2 lipca 1966 w War-
szawie) – polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor wielu znanych bajek  
i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz litera-
tury rosyjskiej. 15 sierpnia 1944 roku w dzienniku „Barykada Powiśla” znany  
z żartobliwych wierszy autor diametralnie zmienił ton:  
Godzina bije! Świstem kul 
Pomścimy wreszcie lata grozy, 
Pomścimy groby, łzy i ból,  
I egzekucje i obozy.  
Przez cały świat niech biegnie wieść,  
Że znów broczymy krwią i potem,  
Wysoko pięść musimy wznieść,  
Żeby miażdżącym spadła młotem.  
A wtedy w prochu legnie wróg,  
Dzielności naszej się poszczęści.  
I sprawiedliwy, wielki Bóg 
Pobłogosławi naszej pięści.  
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10. 29 sierpnia 1944 roku Armia Krajowa uznana została przez aliantów za 
___________ ( 9 ) siły zbrojne. Rządy Wielkiej Brytanii i USA uznały żołnierzy 
Armii Krajowej za kombatantów, którym przysługują wszelkie prawa gwaranto-
wane przez konwencje międzynarodowe. Było to szczególnie istotne dla żołnie-
rzy walczących w Powstaniu Warszawskim – bez statusu kombatanta powstań-
cy byli traktowani przez Niemców jak „bandyci”. W opublikowanym przez Brytyj-
czyków – ogłoszonym przez agencje Reutera i Associated Press – oświadcze-
niu stwierdzono m.in.: Rząd J. K. Mości otrzymuje liczne raporty, świadczące o 
tym, że członkowie Polskiej Armii Krajowej, która prowadzi czynną akcję prze-
ciw wspólnemu wrogowi traktowani są przez niemieckie władze wojskowe nie-
zgodnie z prawami i zwyczajami wojskowymi. W związku z tym rząd J.K.M. zło-
żył oficjalną deklarację: Polska Armia Krajowa, zmobilizowana obecnie stanowi 
siłę kombatancką będącą integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych. Podkreślo-
no, że żołnierze AK działają przeciw nieprzyjacielowi jawnie, są pod odpowie-
dzialnym dowództwem i mają wyraźne odznaki lub polski mundur. W tych wa-
runkach – głosiła deklaracja – represje wobec członków Polskiej Armii są po-
gwałceniem przepisów wojennych obowiązujących Niemców. Wobec tego Rząd 
J.K. Mości uroczyście ostrzega wszystkich Niemców, którzy biorą jakikolwiek 
udział w pogwałceniu tych praw lub też są w jakikolwiek sposób za nie odpo-
wiedzialni, że czynią tak na własne ryzyko i będą pociągnięci do odpowiedzial-
ności za swe zbrodnie. Następnego dnia – 30 sierpnia 1944 – Rząd RP wydał 
oświadczenie: Polska Armia Krajowa tocząca z najwyższym bohaterstwem  
i poświęceniem otwartą walkę na ziemiach R.P. stanowi część regularnych Sił 
Zbrojnych Rzplitej. Rząd Polski posiada i gromadzi w dalszym ciągu dowody 
okrutnego i barbarzyńskiego postępowania Niemców z żołnierzami Armii Kra-
jowej, którzy dostają się w ich ręce. Rząd Polski oświadcza, że bezpośredni  
i pośredni sprawcy tych zbrodni będą ścigani i poniosą zasłużoną karę". 3 
września ogłoszono oficjalny komunikat Deutsche Nachrichtenbűro: Rzecznik 
niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył, że „patrioci polscy” 
, którzy poddają się w Warszawie, będą traktowani jako jeńcy wojenni. Praw 
kombatanckich żołnierzy AK nie uznawały władze sowieckie.  

12. Krzyż Batalionów ____________ ( 10 ) – usta-
nowiony 28 grudnia 1988 roku zgodnie z uchwa-
łą Prezydium Naczelnego Komitetu Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego. Uhonorowano nim 
osoby uczestniczące w zbrojnym czynie polskiej 
wsi podczas II wojny światowej. W roku 1992 
uznany za odznaczenie wojskowe. Do roku 
1995 nadawany przez Prezydenta RP.  
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14. W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na jego „wieczną pamiąt-
kę” posadzono w Ogrodzie Saskim, w 
niedużej odległości od Grobu Niezna-
nego Żołnierza, młody _____ ( 3 ).., 
jako Drzewo Pamięci. W uroczystości 
wzięli udział między innymi prezes 
Związku Powstańców Warszawskich 
gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes 
Światowego Związku Żołnierzy AK Le-
szek Żukowski oraz prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ge-
nerał Ścibor-Rylski podkreślał, że ... jes
nia, a jego pokolenie musiało być silne jak to drzewo. Dodał, że będzie rósł w 
pobliżu uroczystości odbywających się przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W 
uroczystości uczestniczyli powstańcy, żołnierze AK, harcerze, a także m.in. 
prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i burmistrz Londynu Bo-
ris Johnson.  
W korzeniach drzewa umieszczono specjalny akt. Napisano w nim, że drzewo 
posadzono 1 sierpnia 2014 roku „na wieczną pamiątkę 63 dni szczytowego 
momentu pięcioletniej konspiracyjnej walki Polskiego Państwa Podziemnego  
o wolność i niepodległość ojczyzny; niezłomnej postawy miasta, żołnierzy i lud-
ności cywilnej”.  

t metaforą cech powstańczego pokole-

15. Mieczysław ______ ( 4 ).. (ur. 30 maja 1901 roku w Warszawie, zm.  
3 września 1990 tamże). W dniach powstania był jednym z najpopularniejszych 
piosenkarzy biorących udział w koncertach dla powstańców i ludności cywilnej. 
Dał wówczas sto cztery występy w schronach, szpitalach polowych i na bary-
kadach. Kilkakrotnie raniony, został odznaczony Krzyżem Walecznych i – jako 
czwarty w kolejności Polak – Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, nadanym 
przez Rząd Londyński. Powstańcza opaska piosenkarza znajduje się w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.  

17. „______ ( 4 )..” lub „kopyto” – krótki pistolet (gwara okupacyjna).  

18. ________ ( 6 ) Powstania Warszaw-
skiego – sztuczne wzniesienie znajdu-
jące się na Czerniakowie, w warszaw-
skiej dzielnicy Mokotów, po południo-
wej stronie ulicy Bartyckiej. Sypanie 
kopca rozpoczęto po 1945 roku, zwo-
żąc tu gruzy zniszczonych w 1944 
dzielnic Warszawy. Około 1998 roku 
środowisko Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, z inicjatywy 
ppłk. Eugeniusza Ajewskiego ps. „Ko-
twa”, zaproponowało uporządkowanie kopca i nazwanie go „… Pamięci Naro-
dowej”. Po dyskusjach ze środowiskiem ŚZŻAK radni Warszawy podjęli 24 
marca 2004 roku uchwałę o nadaniu mu nazwy „… Powstania Warszawskiego”. 
Z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uporządkowano 
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szczyt wzieniesia i zbudowano schody umożliwiające wygodne dojście od ul. 
Bartyckiej. Tradycyjnie w dniu 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego, o godz. 21.00 odbywają się tam uroczystości, w trakcie których 
następuje rozpalenie ogniska ogniem przyniesionym przez „sztafetę pokoleń”  
z Grobu Nieznanego Żołnierza. W skład „sztafety pokoleń” wchodzą kombatan-
ci, żołnierze, harcerze i strażnicy miejscy. Ognisko płonie przez 63 dni, do  
3 października, i jest utrzymywane przez Straż Miejską. U podstawy wzniesie-
nia, od strony parkingu przy ul. Bartyckiej, znajduje się tablica/obelisk zaprojek-
towana przez architekta Roberta Drzazgę, informująca o historii powstania 
wzniesienia i o jego nazwie.  

21. Operacja ___________ ( 9 ) z pomocą 
Powstaniu Warszawskiemu – rozpo-
częła się w nocy z 15 na 16 wrzśnia i 
trwała do 22 września. Została prze-
prowadzona przez 2. i 3. Dywizję Pie-
choty 1 Armii Polskiej w ZSRR, dowo-
dzonej przez generała Zygmunta Ber-
linga. Rozkaz o desancie został wyda-
ny w Moskwie przez Stalina, a Berlin-
gowi 15 września przekazał go mar-
szałek Armii Czerwonej Konstanty Ro-
kossowski. Zażądał on również szczegółowych raportów z przebiegu operacji, 
które Berling miał mu dostarczać trzy razy dziennie – o godzinie 8 rano, 13 po 
południu i 22 poźnym wieczorem. Meldunki te były zapewne przekazywane 
Kremlowi. Żołnierze Berlinga przeprawili sie przez Wisłę na łodziach i ponto-
nach, które już na rzece znalazły się pod gradem niemieckich kul. Niemcy 
strzelali m.in. z ruin mostu Poniatowskiego. Ci żołnierze, którzy przeżyli prze-
prawę, wylądowali na wysokości Żoliborza (przyczółek marymoncki) oraz na 
południu miasta (przyczółek czerniakowski). Choć berlingowcom udało się na-
wiazać styczność z oddziałami Armii Krajowej, w walce z Niemcami osiągnęli 
niewiele. Zostali odparci, podzieleni na mniejsze grupy i metodycznie wybici. 
Ocenia się, że Berling swoimi oddziałami dowodził w sposób nieudolny, a stra-
ty, jakie poniósł, były olbrzymie. Z blisko 2,5 tys. żołnierzy, którzy brali udział w 
desancie, zginęła lub dostała się do niewoli zdecydowana większość. Na prawą 
stronę Wisły wróciło zaledwie 400. Przetrwala legenda polskiego patrioty Ber-
linga, który gotów był narazić się Stalinowi, żeby ratować konającą stolicę.  
W praktyce nie mógł on przeprowadzić takiej operacji na własną rękę. Bez 
wsparcia Armii Czerwonej desant nie mógłby się odbyć. Baterie sowieckiej arty-
lerii zapewniły przeprawiającym się berlingowcom wsparcie ogniowe, sowieckie 
wojska inżynieryjne dostarczyły im pontony, a sowieckie wojska chemiczne 
rozpyliły nad rzeka zasłonę dymną. Sowieci zapewnili także amunicję i zaopa-
trzenie. Samoloty z czerwoną gwiazdą na ogonach wykonywały w tym czasie 
naloty na niemieckie stanowiska. Jak oceniane są motywy postępowania Stali-
na, który pozwolił na wysłanie żołnierzy Berlinga na odsiecz powstańcom? W 
rzeczywistości nie mieli oni wcale Warszawie pomóc, ale przedłużyć jej agonię. 
W interesie Stalina leżało bowiem, aby powstanie trwało jak najdłużej, aby rę-
kami Niemców pozbyć się jak największej liczby żołnierzy AK. Desant, podob-
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nie jak inne ówczesne działania Sowietów (zrzuty, naloty na niemieckie pozycje 
itd.), miał na celu podtrzymanie nadziei wśród powstańców i skłonienie ich do 
dalszego beznadziejnego oporu. Była to więc prowokacja. Najsmutniejsze  
w całej tej historii jest to, że ofiarą tej prowokacji padli nie tylko warszawiacy  
i żołnierze Armii Krajowej, ale także szeregowi żołnierze Berlinga. Poza tym 
operacja została fatalnie przygotowana. Nie dokonano niezbędnego rozpozna-
nia, wszystko odbywało się z marszu, na zasadzie całkowitej improwizacji. Żoł-
nierzom nie dostarczono odpowiedniej ilości sprzętu desantowego, co spowo-
dowało, że przeprawa przez Wisłę trwała zbyt długo i żołnierze zbyt długo znaj-
dowali się pod ostrzałem. Berling nie nawiązał również współdziałania z Ko-
mendą AK, co spowodowało, że jakiekolwiek działania na drugim brzegu Wisły 
były właściwie pozbawione sensu. Żołnierze nie byli przygotowani. W większo-
ści byli to rekruci z Lubelszczyzny wcieleni siłą do armii Berlina zaledwie kilka 
miesięcy wcześniej. Nie mieli więc żadnego przeszkolenia niezbędnego do 
przeprowadzenia operacji desantowych, nie mówiąc już o walkach w mieście. 
Mało tego, dla większości z nich byli to pierwszy bój! Żołnierze Berlinga zostali 
potraktowani jak mięso armatnie, przez sowieckie dowództwo zostali właściwie 
skazani na śmierć. Najlepszym dowodem jest fakt, że podczas desantu Sowieci 
mówili o możliwości przerzucenia na drugi brzeg zaprawionego w bojach 226. 
Pułku Piechoty Gwardii z 8 Armii Gwardii gen. Wasilija Czujkowa. Była to jed-
nostka mająca doświadczenie w forsowaniu rzek i w walce w mieście, ponie-
waż wcześniej biła się w Stalingradzie. Z decyzją posłania jej na pomoc berlin-
gowcom zwlekano jednak tak długo, aż straciło to jakikolwiek sens. Operacja 
desantowa, którą komunistyczna propaganda przedstawiała jako działanie ma-
jące na celu wsparcie Armii Krajowej, była w rzeczywistości operacją pomocną 
dla jej wroga. Nie chodziło o ratowanie Warszawy, ale zneutralizowanie groź-
nego dla Sowietów polskiego podziemia niepodległościowego.  

22. Marceli __________ ( 8 ), ps. „Sowa”, „Mazowiecki”, „Wolski” (ur. 4 lutego 1894 
w Woli Bystrzyckiej, zm. 20 lub 21 października 1963 w Warszawie) – polski 
samorządowiec, działacz konspiracyjny, trzydziesty pierwszy prezydent War-
szawy. Od września 1929 roku do września 1939 kierował biurem Związku 
Miast Polskich. 16 września 1939, podczas obrony Warszawy, został powołany 
przez Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy Stefana Sta-
rzyńskiego na delegata dzielnicowego Komisariatu na teren starostwa grodz-
kiego Praga-Południe. W okresie okupacji pracował w Zarządzie Miasta, a jed-
nocześnie od 1941 roku pełnił funkcję Delegata Rządu RP na uchodźstwie na 
miasto stołeczne Warszawę. Od 5 sierpnia 1944, po rozpoczęciu Powstania 
Warszawskiego, sperawował władzę cywilną w Warszawie, łącząc stanowiska 
prezydenta i Komisarza Rządu (objecie stanowiska prezydenta nastąpiło po re-
zygnacji Juliana Kulskiego, pełnił ją od 28 października 1939 roku). Początkowo 
urzędował na Starym Mieście, skąd 26 sierpnia przedostał się kanałami do 
Śródmieścia. Swoją funkcję pełnił do kapitulacji 2 października 1944; opuścił 
Warszawę wraz z ludnością cywilnę 7 października 1944. Po wojnie powrócił 
do pracy w administracji, był m.in. naczelnikiem wydziału i wicedyrektorem De-
partamentu Samorządu w Ministerstwie Administracji Publicznej. We wrześniu 
1951 przeszedł na emeryturę. 8 grudnia 1951 został aresztowany i za działal-
ność w czasie wojny i 10 lutego 1953 został skazany na karę śmierci. W maju 
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1956 został zwolniony z wiezienia, a rok później zrehabilitowany. Przed 1939 
rokiem był dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2010 został po-
śmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.  

23. Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” – 
____________ ( 10 ) odznaczenie honorowe, 
najwyższe wyróżnienie w Związku Harcer-
stwa Polskiego. Odznaczenie o nazwie Od-
znaka Honorowa Związku Harcerstwa Pol-
skiego nadawane było od 1 lipca 1965 roku. 
W 1969 roku nastąpiła zmiana nazwy odzna-
czenia na Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. 
Krzyż ma trzy stopnie:  

• Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”; 
• Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”; 
• Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. 

Członkom Szarych Szeregów, prowadzącym działalność konspiracyjną w cza-
sie okupacji hitlerowskiej, do odznaczenia nadawana była – w latach 1984-
2002 – Rozeta z Mieczami, przypinana na wstążce.  

25. Józef Zbigniew _______ ( 5 ) (ur. 25 maja 1923 w Łomży) – żołnierz AK, 
uczestnik Powstania Warszawskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, architekt, 
malarz. W roku 1936 związał się z warszawską 78. drużyną ZHP, a następnie 
organizacją „Orlęta” przy Związku Strzeleckim. W czasie wojny organizował Or-
lęcy Hufiec Michałów, walczył w Powstaniu Wwarszawskim – jako absolwent 
tajnej szkoły podchorążych AK, dowodził zgrupowaniem „Orląt” Związku Strze-
leckiego. Za zasługi bojowe w Powstaniu Warszawskim otrzymał Krzyż Virtuti 
Militari kl. V. Po powstaniu na rozkaz dowódcy Pragi wstąpił do 1. Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki, z którą przeszedł od Warszawy cały szlak bo-
jowy, m.in. jako dowódca zwiadu, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami. Po wojnie współorganizował środowisko „Orląt” przy ŚZŻ AK. Po 
powrocie z wojska skończył studia architektoniczne na Politechnice Warszaw-
skiej. W okresie aktywności zawodowej pracował w licznych pracowniach pro-
jektowych – Praga (1947), Paryż (1957), Bruksela (1959), Kabul (1967-1970), 
Chicago (1971-1974), Dubaj (1976-1977), Trypolis (1980-1981) i Karaczi 
(1982). Swoje grafiki wystawiał w wielu miastach, m.in. w Chicago, Los Ange-
les, San Diego, Dubaju. Jego prace znajdują się w zbiorach krajowych i zagra-
nicznych, w tym 8 rysunków w Watykanie, z których jeden obdarzony został 
specjalnym autografem papieża Jana Pawła II. Jest laureatem licznych konkur-
sów krajowych i zagranicznych, na których zdobył 31 nagród i wyróżnień.  

27.  ________ ( 6 ) 44 – reżyseria Jan Komasa, premiera 19 września 2014 roku. 
Jest to film fabularny w całości poświęcony tematyce Powstania Warszawskie-
go, po raz pierwszy od czasów Kanału w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film opo-
wiada historię młodego chłopaka, Stefana Zawadzkiego, który po śmierci ojca 
postanawia dołączyć do powstania. Obserwujemy, co się dzieje  
z nim i z jego przyjaciółmi podczas walk Zgrupowania „Radosław”, które ruszyło 
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z Woli, a potem przeszło przez miasto i skończyło działania na Czerniakowie. 
Jest to opowieść o młodych, pełnych życia i namiętności warszawiakach. 
Głównych bohaterów filmu poznajemy na krótko przed wybuchem powstania. 
Konspiracja to dla nich nie tylko patriotyczny obowiązek, ale i młodzieńcza 
przygoda.  

28. Krzyż ____________ ( 10 ) Czynu Zbrojnego – pol-
skie odznaczenie wojskowe ustanowione dla uho-
norowania żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i in-
nych organizacji niepodległościowych o charakterze 
narodowym.  

 Zostało początkowo wprowadzone zarządzeniem 
Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych z dnia 
14 grudnia 1944. Statut odznaczenia dzielił go na 
dwie wersje – z mieczami (za zasługi ściśle bojowe) 
oraz bez mieczy (za dokonania o charakterze orga-
nizacyjnym), a każda z nich posiadła podział na trzy 
stopnie – złoty, srebrny i brązowy. Ustawą z dnia 16 października 1992 roku 
Krzyż ... Czynu Zbrojnego uznano za polskie państwowe odznaczenie wojsko-
we, nadawane za zasługi w latach 1939-1945. Następnie, rozporządzeniem 
Prezydenta RP z 10 listopada 1992 określono wzór i szczegółowy trybu nada-
wania krzyża. Krzyż nadawany był przez Prezydenta RP na wniosek Ministra 
Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Zagranicznych. Łącznie nadano 2651 
krzyży. Nadawanie Krzyża … Czynu Zbrojnego (oraz Krzyża Armii Krajowej  
i Krzyża Batalionów Chłopskich wymienionych w tej ustawie) zakończyło się  
8 maja 1999 roku.  
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Krzyżówka została opracowana z wykorzystaniem wprowadzeń do krzyżowek z po-
szczególnych tematów. Powstaną również jej wersje w języku angielskim, francu-
skim, niemieckim i rosyjskim. 
Poziomo 
 
1. Akcja „_______ ( 5 )” – operacja wojskowa prowadzona 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 Czer-
wona przekroczyła na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z 1939 roku, do stycz-
nia 1945. Mimo lokalnych osiągnięć militarnych, w sensie politycznym zakoń-
czyła się niepowodzeniem. Respektowanie praw suwerennych władz polskich 
nie leżało w planach Stalina i państw zachodnich.  

7. Polskie Państwo ___________ ( 9 ) to tajne struktury państwa polskiego, funk-
cjonujące w czasie II wojny światowej. Początkiem było utworzenie 27 września 
1939 roku Służby Zwycięstwu Polski. Od grudnia 1940 roku rozpoczęto tworze-
nie 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 repre-
zentacją polityczną Polskiego Państwa … odbyła ostatnie posiedzenie w Kra-
kowie 27 czerwca 1945 roku. Również w Krakowie, 1 lipca 1945 roku, rozwią-
zana została Delegatura Rządu. Nastąpił tym samym kres Polskiego Państwa 
...  

9. „________ ( 6 )” to miejsce pochówku przy murze Cmentarza Wojskowego na 
Powązkach w Warszawie pomordowanych przez organa bezpieczeństwa pu-
blicznego w latach 1945-1956. Chowano tu potajemnie ciała więźniów zamor-
dowanych w więzieniu mokotowskim. Ocenia się, że znalazło swój tam pochó-
wek ok. 300 osób. W latach 2012-2013 pod kierunkiem Krzysztofa Szwagrzyka 
z IPN prowadzone były ekshumacje. Rozpoczęto je 23 lipca 2012 roku. Wydo-
byte szczątki zostały poddane badaniom DNA. Do chwili obecnej zidentyfiko-
wano 28 osób, wśród których zdecydowaną większość stanowią żołnierze Armii 
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Pochówek żołnierzy zidentyfikowanych 
po ekshumacjach zaplanowano w formie uroczystości państwowej 27 września 
2014 roku, w 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.  

11. ________________ ( 14 ) Partyzancką przyjęto nazywać teren wyzwolony 
spod władzy Niemców i 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.  

 204



60. HISTORIA ARMII KRAJOWEJ W „PIGUŁCE” 

14. W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1944) siły Armii Krajowej li-
czyły ok. 390 tys. żołnierzy, w tym 10,8 tys. oficerów. Kadrę oficerską sprzed 
wojny uzupełniano absolwentami tajnych kursów oraz przerzucanymi do kraju 
cichociemnymi. Najwyższym organem dowodzenia Armii Krajowej była Komen-
da ________ ( 6 ), która składała się z siedmiu oddziałów, miała też własnych 
duszpasterzy. Jako odrębną jednostkę utworzono w styczniu 1943 Kedyw, 
przeprowadzający akcje dywersyjne i specjalne.  

16. Żołnierze _________ ( 7 ) – antykomunistyczny ruch partyzancki stawiający 
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służ-
bami bezpieczeństwa, znany również pod nazwą II Konspiracji. Ze względu na 
swoją liczebność i poparcie społeczne walka ta była postrzegana jako narodo-
we powstanie antykomunistyczne. Termin „Żołnierze …” używany jest współ-
cześnie, upowszechnił go Jerzy Ślaski, publikując książkę o takim tytule. Od pa-
ru lat dzień 1 marca został uznany jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy …. 
Inne określenia: „żołnierze drugiej konspiracji”, „żołnierze niezłomni” oraz „anty-
komunistyczni powstańcy”. Nie było ludzi ostrzej atakowanych przez komuni-
styczną propagandę.  

19. W połowie 1941 Komendant Główny Armii Krajowej, gen. Stefan Rowecki 
„Grot”, w porozumieniu z biskupem polowym gen. Józefem Gawliną, powołał na 
Naczelnego __________ ( 8 ) AK ks. płk. Tadeusza Joachimowskiego ps. „Bu-
dwicz”. Księdzu „Budwiczowi” podlegała cała Służba Duszpasterska AK, którą 
kierował poprzez wyznaczonych dziekanów obszarów AK.  

21. Kobiety stanowiły około __________ ( 8 ) (słownie) % stanów osobowych Armii 
Krajowej. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dekretem z 27 października 1943 
uznał, iż „żołnierze kobiety mają te same obowiązki i prawa, co żołnierze męż-
czyźni”, co sankcjonowało faktycznie istniejący stan rzeczy, szczególnie w Armii 
Krajowej i otwierało możliwości do prawnego uregulowania różnych kwestii, w 
tym stopni wojskowych. Nadanie kobietom-żołnierzom stopni wojskowych na-
stąpiło 23 września 1944. Straty wśród kobiet żołnierzy AK szacowane są na 
blisko 5 tys.  

22. Dowództwo Armii Krajowej przewidywało, że po wybuchu powszechnego po-
wstania 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 „________ ( 6 )”. 
Podczas Powstania Warszawskiego udało się zdobyć tylko kilka pojazdów bo-
jowych.  

24. Spośród wszystkich okupowanych krajów w okresie II wojny światowej, w któ-
rych zorganizowany ruch oporu walczył z okupantem, jedynie w okupowanej 
Polsce prowadzono szkolenie oficerów w tajnych Szkołach 
______________ ( 12 ) Program szkolenia w Szkołach … Rezerwy Piechoty 
ZWZ-AK opierał się o zakres Szkół … Rezerwy Piechoty WP i o ich regulamin. 
W Szkołach … Rezerwy był szkolony kwiat młodzieży polskiej zaangażowany w 

 205 



60. HISTORIA ARMII KRAJOWEJ W „PIGUŁCE” 

walkę z wrogiem bezinteresownie, z pobudek patriotycznych. Wielu absolwen-
tów zginęło w walce zbrojnej, zostało aresztowanych lub trafiło do obozów kon-
centracyjnych – wielu poległo w czasie Powstania Warszawskiego.  

27. Powstanie Warszawskie (1 sierpnia – 3 ______________ ( 12 ) 1944) – wystą-
pienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorgani-
zowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem 
się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziem-
nego. Powstanie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie 
przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo 
AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii 
Czerwonej, licząc że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję 
legalnego rządu RP oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowie-
tyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę  
w kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzie-
lenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez 
USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło  
w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone od-
działy powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi si-
łami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 … 1944. W trakcie dwumiesięcz-
nych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 
tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryj-
skiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały 
niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na 
skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez 
Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w 
tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i du-
chowej. Powstanie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w naj-
nowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności 
olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu 
zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.  

28. Na czele służby zdrowia AK stało Szefostwo Służby ____________ ( 10 ), które 
było podległe Kwatermistrzowi Komendy Głównej. W Armii Krajowej istniała też 
Wojskowa Służba Kobiet, jej głównym pionem był pion sanitarny.  

29. Polska ____________ ( 10 ) na Wołyniu miała zapewnić obronę przed maso-
wymi mordami Polaków przez ukraińskich nacjonalistów, była realizowana 
przez zgrupowania polskiej ludności cywilnej i oddziały Armii Krajowej (ataki 
wyprzedzające, szkolenia, przychodzenie z odsieczą). Początki polskiej … na 
tym terenie datują się na przełom lat 1942/1943. Na Wołyniu powstało ponad 
100 ośrodków ... Podobne zgrupowania powstały w byłych województwach II 
RP: lwowskim, stanisławowskim (Podkarpacie) i tarnopolskim (zachodnia część 
geograficznej krainy Podola). Do czasu wejścia Armii Czerwonej przetrwało tyl-
ko 10 ośrodków.  
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Pionowo 

1. Armia Krajowa prowadziła 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 __________ ( 8 ) Prowadzone były też 
akcje mające na celu likwidację konfidentów i zdrajców, zgodnie z wyrokami 
wydanymi przez sądy podziemne.  

2. Armia _________ ( 7 ) (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego 
podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, okupowanej przez Niemców i ZSRR. Powstała 14 lutego 1942  
w wyniku przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wo-
dza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego. Przeprowadzenie 
zwycięskiego powstania powszechnego było celem strategicznym AK. Do cza-
su jego wybuchu planowano prowadzić walkę bieżącą. Podstawowymi formami 
działania miały być sabotaż, dywersja, wywiad i propaganda. Dopiero w póź-
niejszym okresie miano przystąpić do działań partyzanckich. Zgodnie z obowią-
zującą koncepcją walki zbrojnej, dywersją i sabotażem objęto przemysł ciężki, 
metalurgiczny, chemiczny, transport kolejowy i drogowy. Największe nasilenie 
akcji sabotażowych nastąpiło wiosną 1941, czyli w okresie, gdy Niemcy kon-
centrowali na ziemiach polskich ogromne siły Wehrmachtu i Luftwaffe przed 
uderzeniem na ZSRR. W następnej fazie uderzeniami objęto transporty paliw, 
amunicji i żywności oraz składy materiałów wojennych. Działalność ZWZ-AK  
w latach 1941-1943 to stopniowe przechodzenie od akcji sabotażowo-
dywersyjnych do działań dywersyjno-partyzanckich. Na podstawie instrukcji 
Rządu i Naczelnego Wodza dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wy-
dał 20 listopada 1943 rozkaz nakazujący rozpoczęcie przygotowań do zbrojnej 
operacji kryptonim „Burza”. Rozkaz ten przewidywał ujawnienie wobec Rosjan 
władz wojskowych i cywilnych. Armia …, wobec wkraczających wojsk sowiec-
kich, miała wystąpić w roli gospodarza. Mimo lokalnych osiągnięć militarnych, 
„Burza” w sensie politycznym zakończyła się niepowodzeniem. AK została roz-
wiązana 19 stycznia 1945.  

3. Broń, jaką dysponowała Armia Krajowa, pochodziła z pięciu źródeł: 1) zakopa-
na przez polskie oddziały we wrześniu 1939, 2) zdobyta na Niemcach lub za-
kupiona od nich, 3) pozostawiona przez Armię Czerwoną na pobojowiskach,  
4) pochodząca z konspiracyjnej ___________ ( 9 ), 5) ze zrzutów spadochro-
nowych.  

4. W Powstaniu Warszawskim uczestniczyło wielu sportowców, w tym 26 polskich 
olimpijczyków. Byli wśród nich zarówno dowódcy (najwyżej stojącym w hierar-
chii AK był gen. Tadeusz ____________ ( 10 ), 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.  

5. Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila ___________ ( 9 ) „Nila” w Krakowie 
jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o Pol-
skim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Powstało w roku 2000 jako 
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samorządowa jednostka upowszechniania kultury Miasta Krakowa i Wojewódz-
twa Małopolskiego. Formalne powołanie Muzeum AK poprzedził dziesięcioletni 
trud gromadzenia i eksponowania pamiątek historycznych przez Kombatantów 
Armii Krajowej.  

6. ________ ( 6 ) była jedną z form walki z okupantem, wzbudzała zainteresowa-
nie 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 do-
prowadzały do wściekłości Niemców, ale i podtrzymywały na duchu społeczeń-
stwo.  

8. __________ ( 8 ) Siły Zbrojne (NSZ) to polska konspiracyjna organizacja woj-
skowa obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie 
powojennym. Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była to największa 
formacja polityczno-wojskowa podczas okupacji. … Siły Zbrojne w czasie oku-
pacji liczyły od 80 tys. do 100 tys. ludzi. Organizacja walczyła z Niemcami  
i zwalczała partyzantkę komunistyczną oraz bandy rabunkowe. W czerwcu 
1944 część NSZ została scalona z AK.  

10. Na początku 1944 roku Komendzie Głównej AK podlegały ________ ( 6 ) 
(słownie) obszary (białostocki, lwowski, zachodni i warszawski) i osiem samo-
dzielnych okręgów (Warszawa-Miasto, Kielce, Łódź, Kraków, Śląsk, Lublin, 
Wilno i Wołyń). Okręgi (odpowiednik województw) dzieliły się na obwody – na 
początku 1944 roku było ich 280. Ogniwem pośrednim był podokręg. W zależ-
ności od potrzeb w ramach okręgów i podokręgów tworzono inspektoraty rejo-
nowe, skupiające po kilka obwodów, natomiast w obwodach (odpowiednik po-
wiatów) – rejony obejmujące kilkanaście placówek. Na czele jednostek teryto-
rialnych stali komendanci.  

12. Muzeum ___________ ( 9 ) Warszawskiego zostało otwarte w przeddzień 60. 
rocznicy wybuchu powstania, 31 lipca 2004 roku. Jest wyrazem hołdu warsza-
wiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Ekspo-
zycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez uka-
zanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistycz-
ny i losy powstańców w PRL. Muzeum prowadzi działalność naukowo-
badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom Powstania Warszawskiego 
oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego. Wykorzystuje najnow-
sze techniki audiowizualne pozwalające na interaktywne uczestniczenie  
w oglądaniu eksponatów.  

13. _______ ( 5 ) Szeregi to kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP i 
szerzej – całego Związku Harcerstwa Polskiego w okresie okupacji niemieckiej i 
sowieckiej podczas II wojny światowej. … Szeregi zostały utworzone 27 wrze-
śnia 1939 roku, na dzień przed kapitulacją Warszawy, równocześnie  
z powstaniem w innym miejscu i utworzonej przez inne osoby Służby Zwycię-
stwu Polsce.  
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15. Sprawnie działający system ___________ ( 9 ) Armii Krajowej umożliwiał jej 
skuteczne działanie. Legendarni kurierzy, którzy z narażeniem życia przedzie-
rali się przez okupowaną Europę, by nieść meldunki z kraju do Naczelnego 
Wodza w Paryżu czy w Londynie, byli jedynie drobnym, choć ważnym elemen-
tem rozbudowanego i sprawnie działającego systemu … Komendy Głównej 
Armii Krajowej. Wymiana telegramów radiowych między Warszawą a Londy-
nem była możliwa dzięki wielu zabiegom organizacyjnym i bohaterstwu pra-
cowników systemu … .  

17. W latach 1944-1945 kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK Rosjanie uwięzili i wy-
wieźli do łagrów lub internowali w obozach przymusowej pracy, m.in. w Diagi-
lewie i Ostaszkowie – nazwano ich później „______________ ( 12 )”. Część 
aresztowanych żołnierzy siłą wcielono do LWP.  

18. W latach 1941-1944 przerzucono do kraju samolotami z Anglii, a później  
z Włoch 316 spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – żołnierzy 
AK (wśród nich była tylko jedna kobieta) – zostali oni nazwani później 
„_______________ ( 13 )”. Zrzuceni żołnierze różnili się rodzajem wyszkolenia i 
specjalizacją poszczególnych służb: 37 – wywiad, 50 – łączność, 24 – oficero-
wie sztabowi, 22 – służby lotnicze, 11 – instruktorzy pancerni i pancerni, 3 – le-
galizacja i podrabianie dokumentów, 169 – dywersja i partyzantka, 28 – kurie-
rzy 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 osób, które brały udział w Powstaniu Warszawskim, 18 zginęło  
w walce.  

20. Heinrich _________ ( 7 ) – Mein Fuhrer! Moment jest niesympatyczny.  
Z punktu widzenia historycznego jest jednak błogosławieństwem, że ci Polacy 
to robią. W ciągu pięciu-sześciu tygodni pokonamy ich. Ale wtedy Warszawa – 
stolica, głowa, inteligencja tego niegdyś szesnasto-, siedemnastomilionowego 
narodu Polaków, będzie starta. Tego narodu, który od siedmiuset lat blokuje 
nam Wschód i od pierwszej bitwy pod Tannenbergiem (Grunwaldem) ciągle 
nam staje na drodze. Wtedy polski problem dla naszych dzieci i dla wszystkich, 
którzy po nas przyjdą, a nawet już dla nas – nie będzie dłużej żadnym wielkim 
problemem historycznym.  

23. Z mającym nastąpić powstaniem powszechnym wiązał się Plan 
_____________ ( 11 ) Sił Zbrojnych (OSZ) polegający na odtwarzaniu struktur 
Wojska Polskiego sprzed 1939 roku. 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 Okrę-
gu, na bazie inspektoratów utworzono sztaby trzech zgrupowań partyzanckich, 
w skład których wchodziło w sumie 15 brygad.  

25. Najwięcej walczących po polskiej stronie osób było narodowości 
____________ ( 10 ), mogło ich być nawet 2 tys. – żołnierzy rozdrobnionych w 
oddziałach AK, AL, PAL. Drugi w kolejności pod względem ilości walczących w 
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Powstaniu Warszawskim naród to Rosjanie – informacje o rosyjskich powstań-
cach Warszawy są niestety zapominane.  

26. Bataliony ___________ ( 9 ) (BCh) – konspiracyjna organizacja zbrojna pol-
skiego ruchu ludowego licząca około 169 tys. ludzi, działająca w czasie II wojny 
światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce. Po Armii 
Krajowej była to największa formacja zbrojna podczas okupacji. Z oddziałów 
taktycznych BCh około 51,5 tys. weszło w skład AK, reszta zachowała samo-
dzielność. Struktura organizacyjna Batalionów … obejmowała swoim zasięgiem 
cały obszar kraju, z wyjątkiem województw: wileńskiego, nowogrodzkiego, po-
leskiego i pomorskiego. Terenowa sieć organizacyjna składała się z 10 okrę-
gów, które dzieliły się na podokręgi lub obwody.  
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61. BRIEF HISTORY OF THE HOME ARMY 
This crossword has been developed using introductions to crosswords on previous 
topics. 

Across 

2. The Warsaw ________ ( 6 ) Museum opened on the eve of the 60th anniver-
sary of the Warsaw Rising, on 31 July, 2004. It is a tribute of the residents of 
Warsaw to those who fought and died for Free Poland and its capital. The ex-
hibit presents fighting and everyday life during the Rising, shows the complex 
international situation, post-war communist terror and insurgents’ fate in the 
People's Republic of Poland. The Museum conducts scientific, research and 
educational activities focused on the history of the Warsaw Rising and the 
achievements of the Polish Underground State. It employs state-of-the-art au-
dio-visual tools to make its exhibit interactive and interesting.  

6. "Łączka" (Little ________ ( 6 )) is a burial ground by the wall of the Pow№zki 
Military Cemetery in Warsaw, where people murdered by the public security 
service were secretly buried in the years 1945-1956, among them were prison-
ers murdered in the Mokotуw Prison. It is estimated that up to 300 people were 
buried at the Meadow. Exhumation works conducted here, led by Krzysztof 
Szwagrzyk from the Institute of National Remembrance (IPN), were carried out 
starting on 23 July, 2012 and into the year 2013. Uncovered remains were sub-
jected to DNA testing using genetic data. So far 28 people have been identified, 
the majority of whom were soldiers of the Home Army and the National Armed 
Forces – This crossword refers to them (even if their names appear in other 
crosswords); the others were high-ranking officers of the post-war Polish Army. 
Burial of identified soldiers has been planned during a state ceremony on 27 
September, 2014 on the 75th anniversary of the establishment of the Polish 
Underground State. Each note has links to detailed information.  

9. A number of athletes, including 26 Polish Olympians, took part in the Warsaw 
Rising. Among them were commanding officers (the highest in rank in the 
Home Army was General Tadeusz ____________ ( 10 ), who competed in 
equestrian events during the 1942 Olympic Games in Paris) as well as ordinary 
soldiers. Some of them were killed in action. Those who survived the Rising re-
turned to sports.  

10. The Home Army's efficient _________ ( 7 ) system allowed it to operate effec-
tively. Legendary couriers, who risked their lives to make their way across oc-
cupied Europe to bring reports to Commander-in-Chief in Paris or London, were 
just a small, albeit very important, element of the complex and effective liaison 
system of the Home Army's Headquarters. Enormous organisational effort and 
heroism of Polish liaison officers made it possible to exchange radio telegrams 
between Warsaw and London.  
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11. Home ______ ( 4 ) (AK) – an underground military organization operating dur-
ing the Second World War in the Republic of Poland under German and Soviet 
occupation. It was set up on 14 February, 1942 when the Union of Armed 
Struggle (ZWZ) was renamed on the order of General Wіadysіaw Sikorski, 
Commander-in-Chief of the Polish Armed Forces. 
The Home ...'s strategic target was to organize a successful nationwide upris-
ing. Until then on-going resistance operations were to be conducted such as 
sabotage, diversion, intelligence and propaganda. Only later partisan opera-
tions were to be carried out. 
In accordance with the then predominant concept of armed resistance, the 
Home Army's diversion and sabotage operations targeted the heavy industry, 
metalwork, chemical industry as well as railway and road transport. Sabotage 
operations reached their peak in the spring of 1941, when the Germans had 
concentrated large Wehrmacht and Luftwaffe forces within the Polish territory 
prior to attacking the USSR. Subsequently, strikes were launched against fuel, 
ammunition and food transports as well as army depots. 
In the years 1941-1943 operations of the ZWZ-AK gradually transformed from 
sabotage and diversion to diversion and partisan operations. 
Acting on the instructions of the Government and the Commander-in-Chief, 
Commander of the Home Army General Tadeusz Komorowski "Bуr" issued an 
order on 20 November, 1943 to start preparations for an armed operation, 
codenamed Operation "Tempest". His order called for Home ... soldiers to re-
veal their identity to Russian military and civilian authorities. The Home ... was 
to meet the arriving Soviet troops as the host. Despite local military successes, 
Operation Tempest was a political failure. 
The Home ... was disbanded on 19 January, 1945.  

14. Operation "_________ ( 7 )" – a military operation conducted within the borders 
of the Second Polish Republic by the Home Army against German troops in the 
final stage of German occupation of Poland, immediately prior to the arrival of 
the Red Army. It lasted from 4 January, 1944, when the Red Army crossed the 
former Polish-Soviet border in Volhynia of 1939, until January 1945. Despite lo-
cal military successes, Operation Tempest was a political failure. Neither Stalin 
nor the Western allies planned to respect Poland's sovereign authorities.  

15. __________ ( 8 ) Republic referred to an area liberated from the German au-
thority and held by partisan forces and governed by Polish field authorities. It 
should be noted that in the second half of 1943 and particularly in the spring of 
1944, Polish underground military forces operated openly in the Wilno Region – 
Home Army units took control of certain areas of the Wilno Region by freeing 
subsequent towns of German outposts and paramilitary Lithuanian groups that 
collaborated with the Germans. To present this subject fully, this crossword in-
cludes entries also from other periods: the republic established after First World 
War, smaller republics from the years 1939-1941 known as "enclaves of free-
dom", and the republic established after Second World War. I will be grateful for 
comments and additional information in this respect.  

16. Of all the occupied countries where armed resistance was organized during 
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Second World War, only in Poland officers were trained in underground Cadet 
_________ ( 7 ). Curriculum in the Infantry Reserve Cadet Schools of the ZWZ-
AK was based on the curriculum and code of conduct of Infantry Reserve Cadet 
Schools in the Polish Army. These schools trained the creme de la creme of the 
young generation, genuinely involved in the struggle against the enemy for pa-
triotic reasons. Many of them were killed in action, arrested, deported to con-
centration camps – numerous fell during the Warsaw Rising.  

17. Women accounted for some _____ ( 3 ) % of Home Army's personnel. In his 
decree of 27 October 1943, President of the Republic of Poland stated that 
"service women have the same responsibilities and rights as service men", 
which sanctioned the status quo, particularly in the Home Army, and gave an 
opportunity to legally regulate matters such as military ranks. Service women 
were formally given military ranks on 23 September, l944. Losses among the 
Home Army female soldiers are estimated at close to 5,000.  

19. At the beginning of 1944 the Home Army Headquarters commanded 
______ ( 4 ) areas (biaіostocki, lwowski, zachodni and warszawski) and eight 
autonomous regions (Warsaw-City, Kielce, Јуdџ, Krakуw, Њl№sk, Lublin, Wilno 
and Volhynia). These regions (equivalent to a province) were divided into dis-
tricts – 280 in early 1944. There were also sub regions. As needed, regional in-
spectorates were established in individual regions and sub regions covering 
several districts, while the districts (equivalent to a county) were divided into 
precincts including several outposts. Territorial units were headed by com-
manders.  

20. Heinrich _________ ( 7 ) – Mein Fuhrer! This is an unpleasant moment. From 
the historical perspective though, what the Poles are doing is a blessing. We 
will defeat them in five or six weeks. And then, Warsaw, the capital, head and 
mind of formerly 16 to 17-million nation of Poles, will be wiped out. They have 
blocked our way east for seven hundred years, and have been in our way since 
the first battle of Tannenberg (Grunwald). For our children and for those who 
come after us, and even for us the Polish issue will cease to be a big historical 
consideration.  

22. ______ ( 4 ) represented the largestt nationality fighting on the Polish side – 
there could have been as many as 2,000 Jewish soldiers scattered among 
combat units of the Home Army, People's Army (AL) and the Polish People's 
Army (PAL). The second largest nationality fighting in the Warsaw Rising were 
Russians – sadly, information about Russian insurgents is largely forgotten.  

23. Polish ______________ ( 12 ) in Volhynia was meant to protect the Poles 
against mass murders committed by Ukrainian nationalists. It was carried out 
by groups of Polish civilians and units of the Home Army (pre-emptive attacks, 
training, relief actions). Organisation of Polish self-defence in this area dates 
back to late 1942 and early 1943. More than 100 self-defence centres were set 
up in Volhynia. Similar groups were formed in the former provinces of the Sec-
ond Polish Republic – lwowskie, stanisіawowskie (Subcarpathia) and tarnopol-
skie (western part of the geographical region of Podole). Only 10 self-defence 
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centres have survived until the arrival of the Red Army.  

25. The Home Army conducted wide-reaching sabotage and diversion operations 
including actions against the occupying forces not directly related to prepara-
tions for the uprising. For the Home Army, diversion and sabotage were ele-
ments of the so-called __________ ( 8 ) resistance. Other actions involved 
elimination of informers and traitors based on verdicts of underground courts.  

27. ________ ( 6 ) was one of the tools of fighting the occupant, so not surprisingly 
it attracted the attention and support of various sections of the Bureau of Infor-
mation and Propaganda, Directorate of Underground Resistance and Organisa-
tion of Minor Sabotage "Palmiry-Wawer". The circulated poems, songs and 
drawings not only infuriated the Germans, but comforted the Poles.  

28. The ________ ( 6 ) Rising (August 1 – October 3, 1944) – an armed operation 
against the German forces occupying Warsaw, organised by the Home Army 
under Operation "Tempest", during which the top structures of the Polish Un-
derground State were to come out and start operating officially. 
Military, the Rising was aimed against the Germans but politically against the 
USSR and Soviet-controlled Polish communists. The Home Army command 
planned to liberate the capital before the arrival of the Red Army hoping to im-
prove the international situation of the legal government of the Republic of Po-
land and thus oppose Stalin's scheme of Poland’s Sovietisation. Following the 
start of the Rising, the Red Army halted its offensive towards Warsaw and the 
Soviet dictator consistently refused to provide any meaningful assistance to the 
Rising. Meanwhile, the support for insurgents delivered by the USA and Great 
Britain was limited and did not considerably impact the situation in Warsaw. As 
a result, for 63 days poorly armed insurgent units battled superior German 
forces alone and finally surrendered on 3 October, 1944.  
During the two months of fighting, losses among Polish forces amounted to 
some 16 thousand killed and missing in action, 20 thousand wounded and 15 
thousand taken prisoners. Fatalities among civilian residents of Warsaw 
amounted to 150 – 200 thousand people who died due to air raids, artillery fire, 
difficult living conditions and mass murders committed by German troops. Dur-
ing the fighting and systematic devastation of the city carried out by the Ger-
mans, the majority of buildings on the left bank of the Vistula River, including 
hundreds of priceless historical buildings and high-value cultural and religious 
facilities, have been destroyed.  
The Rising is regarded as one of the most important events in modern history of 
Poland. Due to its tragic outcome, in particular the enormous human and mate-
rial losses, the decision to start the Rising remains a subject of heated debate 
and dispute.  

29. In 1944-1945, the __________ ( 8 ) imprisoned and deported several thousand 
Home Army soldiers to forced labour camps such as the camps in Diagilewo 
and Ostaszkуw; later they were called "Јagiernicy”. Some of those arrested 
were forced to join the communist Polish Army.  

 214 



61. BRIEF HISTORY OF THE HOME ARMY 

Down 

1. The __________ ( 8 ) Armed Forces (NSZ) – Polish military underground or-
ganisation created by the Polish nationalist movement operating during and af-
ter the Second World War. The third largest political and military formation un-
der German occupation after the Home Army and Peasants' Battalions. During 
the occupation, the National Armed Forces had from 80 to 100 thousand mem-
bers. They fought against the Germans and the communist partisans. They also 
targeted plundering gangs. In June 1944, part of the National Armed Forces 
was consolidated with the Home Army.  

2. Plan of ________________ ( 14 ) of the Armed Forces (OSZ) was related to 
the expected nationwide uprising. It called for the revival of the pre-1939 struc-
tures of the Polish Army. The first to be recreated within Home Army's Areas 
and Regions covering the insurgent base were 16 infantry divisions, 3 cavalry 
brigades and 1 motorised armoured brigade. In the Wilno Area, in April 1944, 
under an organisational order from the Area Headquarters, the headquarters of 
three partisan groups were formed from local inspectorates and they consisted 
in total of 15 brigades.  

3. ______ ( 4 ) Ranks – underground codename of the Polish Scouting and Guid-
ing Organisation, and the entire Polish Scouting Movement, at the time of Ger-
man and Soviet occupation during Second World War. The Grey Ranks were 
formed on 27 September, 1939, a day before the capitulation of Warsaw. On 
the same day but in a different place the Service for Poland's Victory was es-
tablished.  

4. At the peak of their combat capability in the summer of 1944, the Home Army 
forces had some 390 thousand soldiers, including 10.8 thousand officers. The 
pre-war officer corps was replenished with graduates of underground training 
courses and the Cichociemni parachuted into the country. The Home Army was 
commanded by the ______________ ( 12 ) consisting of seven divisions and its 
own chaplains. A separate unit, Diversion Directorate was formed in January 
1943 to carry out special and diversion operations.  

5. Weapons used by the Home Army came from five sources: 1) were buried by 
the Polish troops in September 1939, 2) weapons captured or purchased from 
the _________ ( 7 ), 3) weapons left by the Red Army on battlefields, 4) weap-
ons produced by underground workshops, 5) airdrops.  

7. Between 1941 and 1944, 316 paratroopers of the Polish Armed Forces in the 
West, all of them Home Army soldiers (including one woman), have been air-
dropped into Poland from England, and later from Italy. They were later called 
"Cichociemni" (the ______ ( 4 ) and silent). These paratroopers differed with re-
spect to training and service specialisation as follows: 37 – intelligence, 50 – li-
aison, 24 – staff officers, 22 – air services, 11 – tank warfare instructors and 
tank crew, 3 – legalisation and document forging, 169 – diversion and partisan 
warfare, 28 – political couriers. One hundred and twelve of them were killed – 
84 in action or murdered by the Gestapo, 10 took poison upon arrest, and 9 
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were executed after the war by courts of the People's Republic of Poland in the 
Stalinist period. Out of 91 special paratroopers who took part in the Warsaw 
Rising, 18 were killed in action.  

8. ________ ( 6 ) Soldiers (Polish Żoіnierze Wyklęci) – Polish anti-communist par-
tisan movement that resisted the Sovietisation of Poland and Poland’s submis-
sion to the USSR. They fought against the communist security service forces. 
The movement is also known as the Second Underground. Due to  
a great number of members and social support, this movement is perceived as 
a national anti-communist uprising. The phrase "Cursed Soldiers" is a modern 
expression popularised by Jerzy Њlaski who authored a book by that title.  
A few years ago, March 1 was established as the Day of National Remem-
brance of those soldiers. Other phrases used to describe the movement include 
„soldiers of the second underground", "indomitable soldiers" and "anti-
communist insurgents". No other formation was attacked more fiercely by the 
communist propaganda.  

12. In the mid-1941, Commander-in-Chief of the Home Army General Stefan 
Rowecki "Grot", in consultation with Field Bishop General Jуzef Gawlina, ap-
pointed Father Colonel Tadeusz Joachimowski "Budwicz" the Chief Chaplain of 
the Home Army. Father "Budwicz" was in charge of the Home Army's 
__________ ( 8 ) Service, which he managed through dean priests appointed 
for individual Home Army Areas.  

13. The Polish _____________ ( 11 ) State – underground structures of the Polish 
state which operated during Second World War. Its origin was the Service for 
Poland's Victory established on 27 September, 1939. Starting in December 
1940 the Government Delegation for Poland has gradually been created. This 
underground organisation covered the entire territory of Poland and with time 
incorporated all state structures of pre-war Poland. The Council for National 
Unity, which was the political representation of the Polish Underground State, 
held its last meeting in Krakуw on 27 June, 1945. The Government Delegation 
was dissolved on 1 July, 1945, also in Krakуw. Thus, the Polish Underground 
State ceased to exist.  

18. General Emil __________ ( 8 ) "Nil" Home Army Museum in Krakуw is Poland's 
only institution popularising knowledge about the Polish Underground State and 
its armed forces. It was established in 2000 as a local cultural facility of the City 
of Krakуw and the Province of Maіopolska. Formal establishment of the Home 
Army Museum was preceded by 10 years of gathering and exhibiting historical 
objects by Home Army veterans.  

21. The Home Army's health service was managed by the _________ ( 7 ) Service 
Directorate reporting to the Headquarters' Quartermaster. The Home Army's 
structure also included the Women's Auxiliary Force, with its own medical divi-
sion.  

24. The Home Army command expected its troops to capture German artillery 
equipment after the start of the nationwide uprising and use it in combat. There-
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fore drivers and mechanics were secretly trained and detailed vehicle operating 
manuals were developed. In addition the future panzer units were formed, in-
cluding the cadre "________ ( 6 )" Battalion. However only a few combat fight-
ing vehicles were captured during the Warsaw Rising. This crossword covers 
combat vehicles (tanks, assault guns, armoured personnel carriers, medical 
and fire fighting vehicles) captured from the enemy and deployed by Home 
Army units during the Warsaw Rising.  

26. __________ ( 8 ) Battalions (BCh) – an armed underground organisation set up 
by Poland's agrarian movement. With 169,000 members, it operated during the 
Second World War in the General Government and Greater Poland. The sec-
ond largest military organisation during the occupation after the Home Army. 
Some 51.5 thousand soldiers of BCh combat troops were incorporated into the 
Home Army and the remainder retained independence. The organisational 
structure of the Peasants' Battalions covered the entire country except for the 
provinces of wileсskie, nowogrodzkie, poleskie and pomorskie. In the field the 
organisation was divided into 10 regions, which were subdivided into sub re-
gions or districts.  
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62. DIE GESCHICHTE DER HEIMATARMEE IN ALLER KÜRZE 
Das Kreuzworträtsel ist mithilfe der Einführungen zu den verschiedenen Einzelthe-
men entwickelt.  
Waagerecht 

2. Die Waffen der Heimatarmee kamen aus fünf Quellen: 1) durch polnische 
Truppen begraben im September 1939; 2) erobert von den Deutschen oder von 
ihnen gekauft; 3) durch die Rote Armee auf dem Schlachtfeld verlassen, 4) aus 
einer Waffenfabrik im ____________ ( 10 ); 5) von der Luftbrücke  

4. Der ____________________ ( 18 ) wurde genannt das Gebiet von der Macht 
der Deutschen befreit und von den Guerilla-Kräften gehalten. Auf diesen Gebie-
ten herrschte die regionale polnische Macht wieder. Es sollte betont werden, 
dass die zweite Hälfte des Jahres 1943 und vor allem das Frühjahr 1944 eine 
Zeit der offenen Handlungen der Streitkräfte des polnischen Untergrund in Wil-
na waren – die Truppen der Heimatarmee beherrschten manche Regionen um 
Wilna. Sie beseitigen die deutschen Wachposten und die paramilitärischen- li-
tauischen Truppen, die mit Deutschen kollaborierten. Für die Vollständigkeit der 
Präsentation sind ebenfalls die Begriffe aus anderen Epochen abgedruckt. Die 
ersten Begriffe betreffen die Entstehung der Republik nach und dem Ersten 
Weltkrieg, weitere als "Enklave Unabhängigkeit" aus der Zeit 1939-1941 ge-
nannt, und die letzten Begriffe betreffend die gegründete Republik nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs.  

6. Der ____________ ( 10 ) Aufstand (1. AUGUST – 2. OKTOBER, 1944) – war 
ein bewaffneter Kampf gegen die deutschen Besatzer in Warschau, organisiert 
von der Heimatarmee als Teil der Aktion „Burza“ (Gewittersturm)und verbunden 
mit offiziellen Aktivitäten der höchsten Strukturen des polnischen Untergrund-
staates. Der Aufstand richtete sich militärisch gegen die Deutschen und poli-
tisch gegen die Sowjetunion und den unterworfenen polnischen Kommunisten. 
Die polnische Heeresleitung plante die Hauptstadt noch vor dem Einmarsch der 
Roten Armee selbstständig zu befreien. Sie hoffte dadurch die internationale 
Stellung der legalen Regierung der Republik Polen zu verbessern und den von 
Stalin verwirklichten Prozess der Sowjetisierung Polens zu stoppen. Nach dem 
Ausbruch des Aufstands stoppte die Rote Armee die Offensive Richtung War-
schau. Der sowjetische Diktator weigerte sich konsequent dem Aufstand ernst-
hafte Unterstützung zu leisten. Die von den USA und Großbritannien zugesagte 
Unterstützung der Aufständischen war beschränkt und hatte keine signifikanten 
Auswirkungen auf die Lage in Warschau. Im Endergebnis Die schlecht bewaff-
neten aufständischen Truppen führten 63 Tage lang einen einsamen Kampf 
gegen die überwältigten deutschen Streitkräfte. Am 2. Oktober 1944 endete der 
Warschauer Aufstand mit der Kapitulation. 

Während der zweimonatigen Kämpfe beliefen sich die Verluste des polnischen 
Militärs auf ca. 16.000 Tote und Vermisste, 20.000 Verletzte und 15.000 gefan-
gen genommene Soldaten. Als Folge der Luftangriffe, Artilleriefeuer, schwie-
rigsten Lebensbedingungen und durch deutsche Truppen verübte Massaker 
gegen die Zivilbevölkerung, verloren 150.000-200.000 Einwohner Warschaus 
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ihr Leben. Als Folge des Aufstands und der systematischen Zerstörung der 
Stadt durch die Deutschen ist die Mehrheit der Bebauung des am linken 
Weichselufer gelegen Warschaus zerstört, darunter Hunderte wertvollen 
Denkmäler, Kultur- und Kunstschätze Der Aufstand ist eines der wichtigsten 
Ereignisse in der neueren polnischen Geschichte. . Aufgrund seiner tragischen 
Folgen, insbesondere die enormen menschlichen und materiellen Verluste, ist 
die Frage nach der Legitimität des Aufstands immer noch Gegenstand von De-
batten und Kontroversen.  

8. "_______ ( 5 ) Reihen" (polnisch: Szare Szeregi) – hieß das konspirative Kryp-
tonym der Jugendorganisation der Pfadfinder und der Verband der Polnischen 
Pfadfinder (ZHP) während der deutschen und sowjetischen Besatzung im Zwei-
ten Weltkrieg.  

9. Die ________ ( 6 ) war eine der Formen des Kampfes gegen die Besatzer. Es 
ist kein Wunder, dass sie Interesse erweckte und die Unterstützung der ver-
schiedenen Zellen des Büros für Information und Propaganda (BIP) genoss, 
der Vorstände der Untergrundkampf sowie der Organisation der kleinen Sabo-
tage "Palmiry-Wawer". Die verbreiteten Gedichte, die Lieder und die Zeichnun-
gen ärgerten nicht nur die Deutschen, sondern stützten auch den Geist der Ge-
sellschaft.  

10. Von allen besetzten Ländern während des Zweiten Weltkriegs in dem organi-
sierte Widerstandsbewegungen mit Okkupanten kämpften, wurde nur im be-
setzten Polen in geheimen _________________ ( 15 ) Offiziersausbildung 
durchgeführt. Das Schulungsprogramm in den Schulen der Infanterie-Reserve 
ZWZ-AK basierte auf dem Programm der Offiziersschulen für Infanterie-
Reserve WP und auf ihrem Reglement. In den Reserveoffiziersschulen wurde 
die Elite der polnischen Jugend im Kampf mit dem Feind geschult. Viele von ih-
nen sind im bewaffneten Kampf umgekommen oder wurden in Konzentrations-
lager deportiert- viele wurden während des Warschauer Aufstands getötet.  

13. Der Anteil der Frauen in der Heimatarmee betrug etwa ______ ( 4 ) %. Im Er-
lass vom 27. Oktober 1943 erkannte der Präsident der Republik Polen den 
Frauen „die gleichen Rechte und Pflichten wie den männlichen Soldaten“ an. 
was sanktionierte den tatsächlich existierenden Stand der Dinge, besonders in 
Heimatarmee und eröffnet die Möglichkeit verschiedene Themen, darunter die 
militärischen Ränge zu regulieren. Diese Verleihung von militärischen Rängen 
an Frauen fand am 23. September 1944 statt. Die Verluste unter den weibli-
chen Soldaten der Heimatarmee werden auf fast 5.000. geschätzt.  

15. Zu Beginn des Jahres 1944 unterlagen der Hauptkommandantur der Heimat-
armee ______ ( 4 ) Gebiete (Białystok, Lemberg, West und Warschau) und 
acht unabhängigen Bezirke (Warschau-Stadt, Kielce, Lodz, Krakau, Schlesien, 
Lublin, Wilna und Wolhynien). Die Bezirke (Provinzen) teilten sich in Kreise – zu 
Beginn des Jahres 1944 gab es 280 Kreise. Das Zwischenglied war ein Unter-
bezirk. Je nach den Bedürfnissen innerhalb des Bezirks und Unterbezirks wur-
den Bezirksaufsichtsbehörden errichtet, während in den Kreisen (das Äquiva-
lent von Grafschaften) – Bereiche die von mehreren Feldwachen bestanden. 
Jede Gebietseinheit hatte seinen Kommandanten.  
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16. "Die _______ ( 5 )" ist ein Ort in der Nähe der Friedhofsmauer des Militärfried-
hofs Powązki in Warschau, wo die Opfer von den Behörden der öffentlichen Si-
cherheit aus den Jahren 1945 bis 1956 begraben sind. Die Leichen der ermor-
deten Häftlinge im Gefängnis Molotow wurden hier heimlich begraben. Es wird 
geschätzt, dass auf "Der Wiese" bis zu 300 Personen beerdigt sind. In den Jah-
ren 2012-2013 wurde unter der Leitung von Christopher Szwagrzyk vom IPN 
Exhumierungen durchgeführt. Die Arbeiten begannen am 23. Juli 2012. Die ex-
humierten Überreste wurden DNA-Tests unterzogen. Bis jetzt konnte man 28 
Personen identifizierten, von denen die überwiegende Mehrheit Soldaten der 
Heimatarmee und der Nationalen Streitkräfte waren. auf alle von ihnen (auch 
wenn sie im anderen Kreuzworträtsel vorkommen) beziehen sich diese Kreuz-
worträtsel – Außer dem wurden Offiziere identifiziert, die nach dem Krieg in ho-
hen Positionen in der polnischen Armee dienten. Die Beerdigung der nach der 
Exhumierungen identifizierten Soldaten ist in Form von einer staatlichen Zere-
monie am 27. September 2014 am 75. Jahrestag der Gründung des polnischen 
Untergrundstaates geplant. Die Links zu detaillierten Informationen sind in jeder 
Erklärung angegeben.  

17. Heinrich _________ ( 7 ) – Mein Führer! Der Zeitpunkt ist unsympa-
thisch.Geschichtlich gesehen ist es ein Segen, dass die Polen das machen. 
Über die fünf, sechs Wochen kommen wir hinweg. Dann aber ist Warschau, die 
Hauptstadt, der Kopf, die Intelligenz dieses 16-17 Millionenvolkes (!) der Polen 
ausgelöscht, dieses Volkes, das uns seit 700 Jahren den Osten blockiert und 
uns seit der ersten Schlacht bei Tannenberg immer wieder im Weg liegt. Dann 
wird das polnische Problem geschichtlich für unsere Kinder und für alle, die 
nach uns kommen, ja schon für uns kein großes Problem mehr sein.  

21. Effiziente ____________________ ( 20 )er Heimatarmee ermöglichten ein 
wirksames Handeln. Die legendären Kuriere, die unter Lebensgefahr Meldun-
gen aus dem Land zu dem Oberbefehlshaber in Paris oder in London durch 
das okkupierte Europa trugen, , bildeten nur einen kleinen aber wichtigen Teil 
eines umfangreichen und effizienten Verbindungssystems des Hauptquartiers 
der Heimatarmee. Der Austausch der Funktelegramme zwischen Warschau 
und London wurde Dank der vielen organisatorischen Aktionen und dem Hel-
dentum der Fernmeldeverkehr Mitarbeiter möglich. (23. Die Heimatarmee 
führte eine groß angelegte Sabotage und Diversion Aktion durch, die alle Hand-
lungen gegen den Okkupanten, die nicht direkt zum Vorbereitung des Auf-
stands richtete umfasste. Für die Heimatarmee waren die __________ ( 8 ) – 
und Diversion Aktionen ein Element der fortwährenden Kampfmaßnahmen. Es 
wurden auch Aktionen durchgeführt, die nach den Urteilen desPolnischen Un-
tergrund Staates Denunzianten und Verräter eliminierten.  

24. Im Jahren 1941-1944 wurden 316 Fallschirmjäger der polnischen Exilstreitkräf-
te, die sogenannten „Cichociemni“ (polnisch: die leisen _________ ( 7 )), – Sol-
daten der Heimatarmee (darunter nur eine Frau) aus Großbritannien und Italien 
mit Flugzeugen nach Polen befördert. Die Soldaten dieser Spezialeinheit unter-
schieden sich in der Art ihrer Ausbildung und Spezialisierung der Aufgaben: 37 
Soldaten gehörten der Spionage-Abteilung an, 50 – gehörten zum Funktrupp, 
24 – Stabsoffiziere, 22 Flugverkehr Dienst, 11 – Panzerfahrer und Ausbilder, 3 
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– Überprüfung und Fälschung von Dokumenten, 169 – Sabotage und Partisa-
nenkampf, 28 – politische Kuriere. 112 Soldaten überlebten ihren Einsatz nicht. 
84 fielen im Kampf oder wurden von der Gestapo ermordet, 10 Soldaten be-
gangen nach ihrer Festnahme Selbstmord mittels der Einnahme von Gift. Nach 
dem Krieg während der stalinistischen Periode wurden 9 Soldaten durch polni-
sches Volksgerichts zum Todesstrafe verurteilt. Von insgesamt 91 Cichociemni-
Soldaten, die im Warschauer Aufstand kämpften, verloren 18 in der Schlacht ihr 
Leben.  

25. _____________ ( 11 ) (AK) – im Zweiten Weltkrieg, konspirative militärische 
Organisation des polnischen Untergrundstaates. Entstanden auf dem von den 
Nationalsozialisten und von der Sowjetunion besetzten Gebieten der Republik 
Polen. Gegründet am 14. Februar 1942 nach dem Befehl des Oberbefehlsha-
ber der polnischen Streitkräfte, General Władysław Sikorski durch die Umbe-
nennung des Verbandes für den Bewaffneten Kampf (ZWZ). 
Die Durchführung eines erfolgreichen Aufstands war ein strategisches Ziel der 
Heimatarmee. Bis zum Ausbruch des Warschauer Aufstands waren fortwäh-
rende Kampfmaßnahmen geplant. Schwerpunkte des Widerstands der AK wa-
ren Sabotage, Subversion, Spionage und Propaganda. Zu einem späteren 
Zeitpunkt strebte die AK mehrere Kampfhandlungen der Partisanenabteilungen 
an. 
Das Konzept des bewaffneten Kampfes umfasste die Sabotage und Subversion 
in den Bereichen der Schwerindustrie, Metallurgie, Chemieindustrie, und der 
Transport auf Schienen und Straßen. Die größten Aktivitäten und Sabotageak-
tionen der Heimatarmee begannen im Frühjahr 1941, als sich die auf polni-
schen Gebieten stationierten Einheiten der Wehrmacht und Luftwaffe auf die 
Ostoffensive gegen die Sowjetunion vorbereiteten. In der nächsten Phase wur-
den Treibstoff-, Munition-, Nahrung- und Kriegsmaterialtransporte der Deut-
schen angegriffen. 
In den Jahren 1941-1943 ging der Verband für den bewaffneten Kampf der 
Heimatarmee (ZWZ-AK) von Sabotage- und Guerilla-Kriegsführung zur Parti-
sanendiversion über. Aufgrund der Anweisung der Londoner Regierung erteilte 
am 20. November 1943 der Oberbefehlshaber der Heimatarmee General Ta-
deusz Komorowski, Pseudonym "Bór", den Befehl zur Vorbereitung der Aktion 
"Burza" (Gewittersturm) Der Befehl sah vor, dass die Untergrundverwaltung 
(der Kreis- und Bezirksvertretung der Regierung) ihre Arbeit offiziell verrichtete, 
sobald die Sowjets die polnisch-russische Grenze aus dem Jahre 1939 über-
schritten. Die Heimatarmee (AK) sollte als Herr im eigenen Lande die einrü-
ckende Rote Armee begrüßen. Trotz lokaler militärischer Erfolge war die Aktion 
"Burza" (Gewittersturm) eine politische Niederlage. 
Die Heimatarmee (AK) wurde am 19. Januar 1945 aufgelöst.  

27. Mitte 1941 der Oberbefehlshaber der Heimatarmee, General Rowecki Deck-
name "Grot" im Einvernehmen mit dem Feldbischof General Józef Gawlin, den 
Priester Oberst Tadeusz Joachimowski Deckname "Budwicz" zu dem Seelsor-
ger der Heimatarmee ernannte. Dem Priester "Budwicz" war der gesamte 
_________________ ( 15 ) Dienst der Heimatarmee unterstellt. Er regierte 
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durch die ernannten Dekane der Heimatarmeegebiete.  

28. Die ____________ ( 10 ) Soldaten – antikommunistische Guerillabewegung, 
die Widerstand gegen die Sowjetisierung und Unterordnung des polnischen 
Staat den Sowjetunion, die den ständigen Kampf mit den Sicherheitsdiensten 
führten, auch als Verschwörung II bekannt. Aufgrund seiner Größe und sozialer 
Unterstützung ist dieser Kampf als nationaler antikommunistischer Aufstand 
gesehen. Der Begriff " Die Verbannten Soldaten " wird heute, von Jerzy Ślaski 
popularisiert, der ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht hat. Seit einigen Jah-
ren wurde der 1. März als Nationaler Gedenktag für die Soldaten anerkannt… 
Andere Begriffe: "Soldaten der zweiten Verschwörung", " standhaften Soldaten 
" und "antikommunistischen Aufständischen." Es gab keine Menschen, die här-
ter von der kommunistischen Propaganda angegriffen waren.  

29. Mit dem bevorstehenden nationalen Aufstand war ein Plan der 
___________________ ( 17 ) der Strukturen der Streitkräfte der polnischen 
Armee vor 1939 verbunden. In erster Linie in Gebieten und Militärbezirke plante 
die Heimatarmee 16 Infanteriedivisionen, 3 Kavalleriebrigaden sowie eine Pan-
zerbrigade wiederherzustellen. Im Kreis Wilna wurden im April 1944 auf Anord-
nung der Bezirkshauptverwaltung und den Aufsichtsbehörden drei Partisanen-
gruppen gebildet, die sich aus 15 Brigaden zusammensetzten.  

30. Der Polnische _________________ ( 15 ) verfügte über geheime Strukturen 
des polnischen Staates während des Zweiten Weltkriegs und wurde am 27. 
September 1939 unter dem Namen ‚Dienst für den Sieg Polens“ gegründet. Ab 
Dezember 1940 war die Vertretung der Delegation der Regierung des Landes 
organisiert. Es war eine Untergrundorganisation, die an allen polnischen Län-
dern handelte und im Laufe der Zeit alle Strukturen der Behörden des Vor-
kriegspolen hatte. Der Rat der Nationalen Einheit, der die politische Vertretung 
des polnischen Untergrundstaates war, hielt in Krakau am 27. Juni 1945 das 
letzte Treffen ab. Am 1. Juli 1945 wurde hier auch die Vertretung der Regierung 
aufgelöst. Es war das Ende des polnischen Untergrundstaates.  

Senkrecht 

1. Die __________________ ( 16 ) (polnisch: Bataliony Chłopskie BCh) eine kon-
spirative Untergrundorganisation der polnischen Bauernbewegung die 169.000 
Menschen/Mitglieder zählte, fungierte während des Zweiten Weltkrieges im 
Generalgouvernement und Großpolen (Wielkopolska). Es war die zweite größte 
Militärformation nach der Heimatarmee während der Besatzungszeit. Etwa 
51.500 Soldaten aus den Bauernbataillone (BCh) schlossen sich der Heimat-
armee ein, der Rest blieb unabhängig. Die Organisationsstruktur der Bauernba-
taillone umfasste das ganze Land mit Ausnahme der Provinzen von Wilna, 
Nowgorod, Polesien und Pommern. Landesgebietsnetzwerk bestand aus 10 
Bezirken, die in Unterbezirke und Kreise aufgeteilt wurden.  

3. Die ____________ ( 10 ) Streitkräfte (Narodowe Siły Zbrojne NSZ) war eine 
polnische militärische Untergrundorganisation der nationalen Lager während 
des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit. Nach der Heimatarmee (AK) 
und den Bauernbataillonen (BCh) bildeten die Nationalen Streitkräfte die größte 
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politisch-militärische Formation während der Besatzungszeit. Die Organisation 
zählte 80.000-100.000 Mitglieder, kämpfte gegen die Deutschen und bekämpfte 
die kommunistischen Partisanen sowie die Raubverbrecherbanden. Im Juni 
1944 schlossen sich Teile der Nationalen Streitkräfte mit der Heimatarmee zu-
sammen.  

5. Das Gesundheitswesen der Heimatarmee unterstand dem Oberbefehlshaber 
des ___________________ ( 17 ), der dem Quartiermeister der Hauptkom-
mandantur unterstellt war. In der Heimatarmee gab es auch den Militärdienst 
für Frauen, deren Haupteinsatz im Sanitätsdienst lag.  

7. Die meisten Kämpfer an der polnischen Seite waren _______ ( 5 ). Schätzun-
gen zufolge, etwa 2.000Soldaten in den kleinen Kommandos der AK, AL und 
PAL. . Die zweit größte Nation in Bezug auf die Anzahl, die im Warschauer 
Aufstand kämpfenden Menschen waren Russen – Informationen über die russi-
schen Kämpfer im Warschau Aufstand sind leider vergessen.  

11. Die polnische ____________________ ( 18 ) in Wolhynien, die Polen vor den 
Massenmorden durch die ukrainischen Nationalisten schützen sollte, wurde 
durch die Gruppierung der polnischen Zivilbevölkerung und Einheiten der Hei-
matarmee durchgeführt (Präventivschläge, Training, Kampf, Unterstützung). 
Die Ursprünge der polnischen Selbstverteidigung in der Region stammen aus 
der Wende 1942/1943. In Wolhynien wurden mehr als 100 Zentren der Selbst-
verteidigung gegründet. Ähnliche Gruppierungen wurden in den ehemaligen 
Woiwodschaften der Zweiten Republik Polen erstellt: Lemberg, Stanislau (Kar-
patenvorland) und Tarnopol (geografisch auf der Podolischen Platte West). Bis 
zum Einmarsch der Roten Armee überlebten nur 10 Zentren der Selbstverteidi-
gung.  

12. In den Jahren 1944-1945 worden zehntausende Soldaten der Heimatarmee 
von Russen verhaftet und in die Arbeitslager deportiert oder in Zwangsarbeits-
lagern interniert, darunter in Diagilew und Ostaschkow – später nannte man sie 
"Łagiernik" (_______________ ( 13 )). Ein Teil der verhafteten Soldaten wurde 
zwangsweise in die Polnische Armee eingezogen.  

14. Zum Zeitpunkt der maximalen Kampfkraft (Sommer 1944) bestand die Heimat-
armee aus ca. 390.000 Soldaten, darunter 10.800 Offiziere. Das Offiziersper-
sonal aus der Zeit vor dem Krieg wurde mit den im Untergrund ausgebildeten 
Soldaten und den Cichociemni – Einheiten verstärkt. Das 
_______________ ( 13 ) war Befehlsmacht der Heimatarmee, die sich aus sie-
ben Niederlassungen zusammensetze und auch eigene Seelsorger hatte. Eine 
separate Einheit namens "Kedyw" gründete sich im Januar 1943 und führte 
Sabotage- und Sonderaktionen durch.  

18. An dem Warschauer Aufstand nahmen viele Sportler teil, darunter 26 polnische 
Olympiateilnehmer. Unter ihnen waren sowohl die Befehlshaber aber auch ge-
wöhnliche Soldaten. Der in der Hierarchie der Heimatarmee am Höchsten ste-
hende General Tadeusz ____________ ( 10 ) nahm an den der olympischen 
Spiele in Paris im Jahre 1924 in der Disziplin Reitkunst teil.  
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19. Das Heereskommando plante, dass nach dem Ausbruch des Aufstands die 
Heimatarmeetruppen deutsches Panzer – Gerät erbeuten und es während des 
Kampfes einsetzen können. Daher wurden im Widerstand auch Fahrer und 
Mechaniker ausgebildet und genaue Bedienungsanleitungen der Fahrzeuge 
erarbeitet. Es wurden die Grundlagen der zukünftigen Panzer-Truppen u. a. 
das Personalbataillon "________ ( 6 )" gebildet. Während des Warschauer Auf-
stands gelang es nur ein paar Kampffahrzeuge zu erobern. Das Kreuzworträt-
sel betrifft Kampffahrzeuge (Panzer, Sturmkanonen, Sanitär- und Feuerlösch-
schützenpanzer), die vom auf dem Feind erobert und von Armeetruppen wäh-
rend des Aufstands eingesetzt wurden.  

20. Die Aktion "Burza" (_______________ ( 13 )) war eine militärische Operation 
der polnischen Heimatarmee gegen deutsche Truppen in der Endphase der 
deutschen Besatzungsherrschaft kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee auf 
das Gebiet der Zweiten Polnischen Republik. Die Aktion begann am 4. Januar 
1944, als die Rote Armee die polnisch-sowjetische Grenze von 1939 in Wolhy-
nien überschritt und dauerte bis zum Januar 1945 an. Trotz einigen lokalen mili-
tärischen Erfolgen der Aktion "Gewittersturm”, war sie politisch gesehen eine 
Niederlage. Die Anerkennung einer souveränen polnischen Regierung wurde 
von Stalin und den westlichen Mächten nicht geplant.  

22. Das General Emil __________ ( 8 ) "Nil" – Museum der Heimatarmee in Kra-
kau, ist die einzige Institution in Polen, die das Wissen über den polnischen Un-
tergrundstaat und seine Streitkräfte verbreitete. Es wurde im Jahr 2000 als lo-
kale Gebietskörperschaft der Stadt Krakau und der Region Kleinpolen zur 
Verbreitung der Kultur etabliert. Der offiziellen Gründung/Eröffnung des Muse-
ums der Heimatarmee ist die zehnjährige Arbeit und Mühe von Sammlungsstü-
cken und historischen Andenken von Kriegsveteranen der Heimatarmee vo-
rausgegangen.  

26. Das Museum des Warschauer ___________ ( 9 ) wurde am Vortag des 60. 
Jahrestages des Ausbruchs des Warschauer Aufstands, am 31. Juli 2004 er-
öffnet. Es ist der Ausdruck der Verehrung der Warschauer an diejenigen, die für 
die Freiheit Polens und seiner Hauptstadt kämpften und starben. Die Ausstel-
lung dokumentiert den Kampf und Alltag des Aufstands und seine komplexe in-
ternationale Situation, den kommunistischen Nachkriegsterror und die Schick-
sale der Aufständischen in der Volksrepublik Polen. Das Museum widmet sich 
dem Warschauer Aufstands, der Geschichte und den Leistungen des polni-
schen Untergrundstaates, betreibt Forschungen und Bildungsarbeit. . Hierfür 
werden die modernsten audio-visuellen Techniken verwendet und Exponate in-
teraktiv dargestellt und betrachtet werden.  

 
 

63. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРМИИ (АРМИИ КРАЙОВЕЙ 
– АК) В КРАТКОЙ ФОРМЕ 
Кроссворд был разработан при использовании краткой тематической 
информации относящейся к значениям слов, содержащихся в кроссворде. 
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Горизонтально 

1. _______________ ( 13 ) армия (АК – Армия Крайова) – конспиративная 
военная организация польского подполья во время II мировой войны, 
действующая на территории Польской Республики, оккупированной 
немцами и СССР. Она была создана 14 февраля 1942 г. в результате 
переименования, по приказу Верховного Главнокомандующего Польских 
Вооруженных Сил ген. Владислава Сикорского, «Союза вооружённой 
борьбы». 
Проведение всеобщего победоносного восстания было для АК 
стратегической целью. До момента его осуществления планировалось 
вести непрерывную борьбу. Основными формами деятельности АК 
должны были быть саботажи, разведка и пропаганда. И только 
значительно позднее необходимо было приступить к партизанским 
акциям. 
В соответствии с действующей стратегией вооружённой борьбы, 
диверсиями и саботажем были охвачены тяжелая, металлургическая и 
химическая промышленность, железнодорожный и автомобильный 
транспорт. Значительное усиление саботажных акций наступило весной 
1941, т.е. в период, когда Германия сконцентрировала на польской 
территории огромные силы Вермахта и Люфтваффе перед нанесением 
удара на СССР.  
В последующей фазе нанесением ударов был подвергнут транспорт с 
топливом, боеприпасами и продовольствием, а также составы с военными 
материалам. 
Деятельность СВБ-АК в 1941-1943 годах – это постепенный переход от 
саботажных диверсионных акций к диверсионно-партизанским. 
На основании инструкции Правительства и Верховного 
главнокомандующего Отечественной Армии (АК) ген. Тадеуш Комаровский 
«Бор» 20 ноября 1943 г. издал приказ о начале подготовки к вооружённой 
операции под секретным названием «Буря». Этот приказ предвидел 
выявление россиянам военных и гражданских властей. Отечественная 
Армия, для входящих советских войск должна была выступить в роли 
хозяина. Вопреки локальным военным успехам, «Буря» в политическом 
смысле закончилась неудачей. 
АК была расформирована 19 января 1945 г.  

4. _______ ( 5 ) шеренги – конспиративное название организации Харцеров 
СПХ а в более широком значении – всего Союза польской харцерской 
организации, в период немецкой и советской оккупации во время II 
мировой войны. Серые шеренги были образованы 27 сентября 1939, один 
день перед капитуляцией Варшавы и одновременно  
с образованием в другом месте и другими лицами Службы победы 
Польше.  
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5. Во главе медслужбы АК стояло командование ____________ ( 10 ) 
Службы, подвластное Квартирмейстеру Главного командования. В 
Отечественной Армии существовала также Воинская служба женщин, 
главным сектором которой был санитарный сектор.  

9. В период максимальной боеспособности (лето 1944г.) силы 
Отечественной Армии составляли около 390 тыс. солдат, в том 10,8 тыс. 
офицеров. Предвоенные офицерские кадры дополнялись выпускниками 
конспиративных курсов, а также перебрасываемыми в страну «тихо-
тёмными». Органом управления Отечественной Армией было 
_________ ( 7 ) командование, которое состояло из семи отделений, 
имело также собственных священнослужителей. В качестве отдельной 
единицы в январе 1943 г. был создан Кедыв, проводящий диверсионные и 
специальные акции.  

13. Безотказно действующая система _______ ( 5 ) Отечественной Армии 
позволяла ей действовать эффективно. Легендарные курьеры, которые 
подвергали опасности свою жизнь, прорывались через оккупированную 
Европу, чтобы передавать рапорты из страны Верховному 
главнокомандующему в Париже или в Лондоне, были дробным, хотя 
важным элементом, развивающейся и безотказно действующей системы 
связи Главного командования Отечественной Армии. Обмен 
радиотелеграммами между Варшавой и Лондоном был возможен 
благодаря многим организационным усилиям и героизму связистов.  

14. "_________ ( 7 )" – это место захоронения у стен Военного кладбища на 
Повонзках в Варшаве убитых органами государственной безопасности  
в 1945-1956 гг. Здесь тайно были похоронены тела убитых заключённых 
мокотовской тюрьмы. Считается, что на «Лужайке» было похоронено ок. 
300 человек. В 2012-2013 гг. под руководством Кшиштофа Швагжика из 
ИНП были проведены эксгумации, которые были начаты 23 июля 2012. 
Извлечённые останки были переданы для исследования ДНК  
с использованием генетических данных. До настоящего времени удалось 
идентифицировать 28 человек , среди которых большинство составили 
солдаты Отечественной Армии и Национальных Вооружённых Сил- все 
они (даже если встречаются в других кроссвордах) были включены в этот 
кроссворд (остальные – это офицеры, занимающие высокие посты  
в Польской Армии после окончании войны). Похороны солдат, личность 
которых была установлена после эксгумации, были запланированы  
в форме государственного торжества на 27 сентября 2014 г. по случаю 75 
– ой годовщины создания Польского подпольного государства. В каждом 
пояснении подана ссылка, где можно найти подробную информацию.  
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16. Женщины составляли около ________ ( 6 ) % личного состава 

Отечественной Армии. Президент РП декретом от 27 октября 1943 
признал, что «женщины – солдаты имеют те же права и обязанности, что и 
солдаты мужчины», что узаконивало фактически существующее состояние 
вещей, особенно в Отечественной Армии и открывало возможности для 
юридического урегулирования различных вопросов, в том числе и вопрос 
присвоения воинских званий. Присвоение женщинам-солдатам воинских 
званий наступило 23 сентября 1944 г. Потери среди женщин солдат АК 
оцениваются приблизительно в 5 тыс.  

18. ______________ ( 12 ) Вооружённые Силы (НВС) – это польская 
конспиративная военная организация национального лагеря, 
действующая во время II мировой войны и в послевоенный период. После 
Отечественной Армии и Крестьянских Батальонов – это было самое 
большое военно-политическое образование во время оккупации. 
Национальные Вооружённые Силы во время оккупации насчитывали от 80 
тыс. до 100 тыс. человек. Организация проводила борьбу с Германией и 
боролась с коммунистическим партизанским движением, а также 
хищническими бандами.  
В июне 1944 часть НВС была объединена с АК.  

20. В начале 1944 г. Главному Командованию АК подчинялись ________ ( 6 ) 
округа (белостокский, львовский, западный и варшавский) и восемь 
самостоятельных областей (Варшава-Город, Кельце, Лодзь, Краков, 
Силезия, Люблин, Вильнюс и Волынь).  
Области (эквиваленты воеводств) делились на районы – в начале1944 г. 
было их 280. Промежуточными звеньями были подрайоны. В зависимости 
от необходимости в границах областей и районов создавались районные 
инспектораты, объединяющие несколько областей, в свою очередь  
в районах (эквивалент поветов) – районы, охватывающие несколько 
десятков представительств. Во главе территориальных единиц стояли 
коменданты.  

22. В Варшавском Восстании участвовало многих спортсменов, в том числе 26 
польских олимпийцев. Были среди них как командиры (вышестоящим  
в иерархии АК был ген. Тадеуш _____________ ( 11 ) участник 
Олимпийских Игр в Париже в 1924 г. в конном спорте), так и обыкновенные 
рядовые солдаты. Часть из них погибла во время боевых действий. Те, 
которым удалось пережить Восстание, остались верны спорту.  

24. Гейнрих _________ ( 7 ) – Майн Фюрер! Момент – несимпатичный.  
С исторической точки зрения, однако, благословение, что поляки это 
делают. В течение пяти-шести недель мы их победим. Но тогда 
Варшава – столица, голова, интеллигенция этого когда-то 
шестнадцати – семнадцатимиллионного народа поляков, будет 
стёрта. Этот народ, который семьсот лет блокирует нам Восток и 
от первой битвы под Танненбергом (Грюнвальдом) всё время 
становится нам на пути. Тогда польская проблема для наших детей  
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и для всех, кто придет после нас, а даже и для нас – уже не будет 
большой исторической проблемой.  

25. ________ ( 6 ) была одной из форм борьбы с оккупантом, поэтому не 
удивительно, что пробуждала интерес и пользовалась поддержкой 
различных институций Бюро информации и пропаганды (БИП), 
руководства подпольной борьбы, а также Организации дробных 
саботажей «Пальмиры-Вавер». Распространяемые стихотворения, 
песенки и рисунки не только бесили немцев, но и укрепляли дух общества.  

28. Польская _____________ ( 11 ) на Волыни должна была обеспечить 
защиту от массовых уничтожений поляков украинскими националистами  
и осуществлялась группировками польского гражданского населения и 
отрядами Отечественной Армии (предупредительные атаки, обучение, 
оказание помощи). Начальные сведения о польской самообороне на этой 
территории датируются 1942/1943 г.г.. На Волыни было образовано более 
100 центров самообороны. Похожие группировки появились в бывших 
воеводствах II РП: львовском, станиславском (Прикарпатье)  
и тернопольском (западная часть географической окраины Подолья). До 
момента вступления Красной Армии сохранилось только 10 центров 
самообороны.  

29. ______________ ( 12 ) батальоны (КБ) – конспиративная вооружённая 
организация польского народного движения, насчитывающая около 169 
тыс. людей, действующая во время II мировой войны на территории 
Генерал-губернаторства и в Великой Польше. После Отечественной 
Армии это была самая крупная вооружённая формация во времена 
оккупации. Из числа тактических отрядов КБ около 51,5 тыс. вошло  
в состав АК, остальные сохранили самостоятельность. Организационная 
структура Крестьянских батальонов охватывала радиусом своих действий 
всю территорию страны за исключением воеводств: виленского, 
новгородского, полесского и померанского. Локальная организационная 
сеть состояла из 10 округов, которые делились на области или районы.  

Вертикально  

2. Музей Варшавского ___________ ( 9 ) был открыт накануне 60 – ой 
годовщины Восстания, 31 июля 2004 г. Он является данью варшавян тем, 
которые боролись и погибали за свободную Польшу и её столицу. 
Экспозиция представляет сражения и будни восстания на фоне оккупации, 
от сложной международной ситуации по послевоенный коммунистический 
террор и судьбы повстанцев в ПНР. Музей ведёт научно-
исследовательскую и просветительскую деятельность, посвящённую 
истории Варшавского Восстания, а также истории Польского подпольного 
государства.  
В музее используются новейшие аудиовизуальные техники, позволяющие 
на интерактивное участие в обозрении экспонатов.  
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3. Из всех оккупированных стран в период II мировой войны, в которых 

организованное движение сопротивления боролось с оккупантом, только  
в оккупированной Польше велось обучение офицеров в тайных Школах 
_____________ ( 11 ). Программа обучения в Школах .. резервы пехоты 
СВБ-АК основывалась на программе обучения в Школах ... резервы 
пехоты ВП и на их уставах.  
В Школах ... резервы обучался цвет польской молодёжи, желающих 
принимать бескорыстное участие в борьбе с врагом из патриотических 
побуждений. Многие из них погибли в вооружённой борьбе, были 
арестованы, умерли в концлагерях – многие погибли во время 
Варшавского Восстания.  

4. В первой половине 1941 г. Главный Комендант Отечественной Армии, ген. 
Стефан Ровецкий «Грот», после согласования с полевым епископом ген. 
Юзефом Гавлиным, назначил на должность Верховного капеллана АК кс. 
полк. Тадеуша Ёахимовского псевдоним «Будвич». Ксёндзу «Будвич» 
подчинялись все ___________________ ( 17 ) АК, которыми он управлял 
посредством назначенных районных деканов АК.  

6. Музей Отечественной Армии им. ген. Эмиля ___________ ( 9 ) «Ниля»  
в Кракове – единственная такого типа институция в Польше, 
популяризирующая знания о Польском подпольном государстве и его 
вооружённых силах. Был основан в 2000 г. в качестве муниципального 
образования популяризирующего культуру города Кракова и 
малопольского воеводства. Формальному созданию Музея АК 
предшествовал десятилетний труд накопления и экспонирования 
исторических документов ветеранов Отечественной Армии.  

7. В 1944-1945 г.г несколько десятков тысячи солдат АК были арестованы 
россиянами и вывезены в лагеря или были интернированы для 
выполнения принудительных работ, среди них в Дягилеве и Осташкове – 
позднее их стали называть „_____________ ( 11 )”. Часть из арестованных 
солдат принудительным образом была зачислена в ВП.  

8. ____________ ( 10 ) Восстание (1 августа – 3 октября 1944 г.) – 
вооружённое выступление против оккупирующих Варшаву немецких войск, 
организованное Отечественной Армией в рамах акции «Буря», связанное 
с выявлением официальной деятельности главных структур Польского 
подпольного государства.  
Восстание, с военной точки зрения, было направлено против Германии,  
а политически – против СССР, а также подчиненных ему польских 
коммунистов. Командование АК планировало самостоятельно освободить 
столицу ещё перед вступлением Красной Армии, рассчитывая на то, что 
удастся таким образом поправить международную позицию легального 
правительства, а также затормозить, реализованный Сталиным, процесс 
советизации Польши. После вспышки восстания Красная Армия 
остановила наступление на варшавском направлении, а советский 
диктатор консеквентно отказывался оказывать восстанию серьёзную 
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помощь. Содействие США и Великобритании, оказанное повстанцам, 
носило ограниченный характер и существенным образом не повлияло на 
ситуацию в Варшаве. В результате слабо вооружённые повстанческие 
отряды в течение 63 дней вели самостоятельную борьбу  
с преобладающими немецкими силами, закончившуюся капитуляцией  
3 октября 1944 г.  
Во время сражений, проводимых в течение двух месяцев, потери польских 
войск составили около 16 тыс. убитых и пропавших без вести, 20 тыс. 
раненых и 15 тыс. взятых в плен. В результате налётов, артиллерийского 
обстрела, трудных бытовых условий, а также бойням, устраиваемым 
немецкими отрядами, погибло от 150 тыс. до 200 тыс. гражданских 
жителей столицы. Вследствие повстанческой борьбы, а также 
систематического обстрела города немецкими войсками, было 
уничтожению большинство построек левобережной Варшавы, в том числе 
сотни бесценных памятников, а также объектов значительной культурной 
и духовной ценности.  
Восстание было признано одним из главных событий в новейшей истории 
Польши. Учитывая его трагические последствия, в особенности огромные 
человеческие жертвы и материальные потери, вопрос обоснованности 
решения о начале восстания остается по-прежнему предметом дебаты и 
жарких споров.  

10. С всеобщим восстанием, которое должно было вспыхнуть, был связан 
План _____________ ( 11 ) Вооружённых Сил (ВВС), заключающийся  
в воссоздании структур Польской Армии 1939 г. В первую очередь в 
округах и районах АК, на территории повстанческой базы планировалось 
создать 16 дивизий пехоты, 3 бригады кавалерии, а также 1 бригаду 
бронетехники. В районе Вильнюса в апреле 1944 г, согласно 
организационному приказу Командования округа, на базе инспекторатов 
были созданы штабы трёх партизанских группировок, в состав которых 
входило в общей сложности 15 бригад.  

11. В 1941-1944 годах в страну было переброшено самолётами из Англии,  
а позднее из Италии 316 парашютистов Польских Вооружённых Сил на 
Западе – солдат АК (среди них была только одна женщина ) – позднее их 
стали называть «______________ ( 12 )». Переброшенные солдаты 
отличались родом обучения и специализацией отдельных служб: 37 – 
разведка, 50 – связь, 24 – штабные офицеры, 22 – авиационные службы, 
11 – инструкторы бронетехники, 3 – легализация и подделка документов, 
169 – диверсия и партизанские действия, 28 – политические курьеры. Из 
них погибло 112 человек, 84 – во время боевых действий или были убиты 
Гестаповцами, 10 – отравилось после ареста, 9 – после войны были 
приговорены к смертной казни на основании приговоров судов Народной 
Польши в период сталинизм. Из 91человека «тихо–тёмных», которые 
принимали участие в Варшавском Восстании, 18 погибло во время боевых 
действий.  

12. Партизанской _____________ ( 11 ) принято называть территорию, 
освобождённую от власти немцев и удерживаемую партизанскими силами. 
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На этих территориях снова была польская местная власть. Необходимо 
подчеркнуть, что вторая половина 1943 г., а особенно весна 1944 г. были 
периодом явных начинаний вооружённых сил польского подполья на 
Виленщизне – отряды АК завладели некоторыми районами Виленщизны, 
ликвидируя в отдельных городках немецкие посты и военизированные 
литовские отряды, выступающие на стороне Германиии. Для полного 
представления темы размещены также слова, связанные с другими 
периодами, первое – относится к Республике образовавшейся после  
I мировой войны, следующее определено как «анклава независимости»  
в период 1939-1941 г.г. а последнее касается республики образованной 
после окончании II мировой войны. Я буду благодарен за пересылку всех 
замечаний и добавлений.  

15. Оружие, которым располагала Отечественная Армия, поставлялось из 
пяти источников: 1) зарытое польскими отрядами в сентябре 1939 г,  
2) захваченное у немцев или закупленное у них, 3) оставленное Красной 
Армией на полях битв, 4) производимое на ________________ ( 14 ) 
предприятиях, 5) парашютные переброски.  

17. Акция «______ ( 4 )» – военная операция, проведённая отделениями 
Отечественной Армии против немецких войск на последнем этапе 
немецкой оккупации, непосредственно перед вступлением Красной Армии, 
проводимая в границах II Речи Посполитой.  

Она продолжалась с 4 января 1944, когда Красная Армия перешла на Волыни 
польско-советскую границу 1939 года, до января 1945 г. Несмотря на 
локальные военные успехи, «Буря» в политическом смысле закончилась 
неудачей. Считаться с правами суверенных польских властей не входило 
в планы Сталина и западных государств.  

19. Большинство лиц, воюющих на польской стороне, были ___________ ( 9 ) 
национальности, их могло быть даже около 2 тыс. солдат разбросанных  
в отрядах АК, АН, ПАН. Вторым народом, по количеству принимающих 
участие в Варшавском Восстании, были россияне – информация о русских 
повстанцах Варшавы, к сожалению, была утеряна.  

21. Отечественная Армия проводила широкомасштабные саботажные  
и диверсионные акции, включающие всевозможные действия, 
направленные против оккупантов, которые не были непосредственно 
связаны с приготовлениями к восстанию. Для АК диверсии и саботажи 
были элементами, так называемой, ____________ ( 10 ) борьбы. 
Проводились также акции, целью которых была ликвидация конфидентов 
и предателей, в соответствии с приговорами, выданными подпольными 
судами.  

23. Польское ____________ ( 10 ) государство – это тайные структуры 
польского государства, функционирующие во время II мировой войны. 
Началом послужило создание 27 сентября 1939 года Службы победе 
Польши.  
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С декабря 1940 года было начато создание Представительства 
правительства в стране. Это была подпольная организация, 
охватывающая своими действиями всю польскую территорию и имеющая 
со временем все структуры власти довоенной Польши. Совет 
Национального Единства, являющийся политической репрезентацией 
Польского подпольного государства, провел последнее заседание  
в Кракове 27 июня 1945 года. Также в Кракове, 1 июля 1945 года, 
прекратило свою деятельность Представительство правительства  
в стране. 
Пришел конец Польского подпольного государства.  

26. Проклятые _________ ( 7 ) – антикоммунистическое партизанское 
движение, оказывающее сопротивление советизации Польши  
и подчинения её СССР, борющееся со службами безопасности, известно 
также под названием II Конспирации. Ввиду своей численности  
и общественной поддержки эта борьба воспринимается как национальное 
антикоммунистическое восстание. Термин «Проклятые солдаты», 
употребляется и в наше время, распространил его Ежи Слeнски, издавая 
книгу с таким же заглавием. Вот уже несколько лет день 1 марта считается 
Национальным Днем Памяти Солдат …. Другие определения: «солдаты 
второй конспирации», «несокрушимые солдаты», а также 
«антикоммунистические повстанцы». Не было людей более остро 
атакуемых коммунистической пропагандой.  

27. Командование Отечественной армии предвидело, что после всеобщего 
восстания отряды АК смогут захватить немецкую бронетехнику  
и использовать ее во время ведения боевых действий. Поэтому 
проводилось конспиративное обучение водителей и механиков, а также 
разрабатывались подробные инструкции по эксплуатации средств 
передвижения. Были созданы также основы бронетанковых отделений, 
среди них кадровый батальон «_________ ( 7 )». Во время Варшавского 
Восстания удалось захватить только несколько боевых машин.  
В кроссворд были включены боевые машины (танки, броневые установки, 
бронетранспортеры, санитарные и гусеничные), которые были захвачены 
у врага и использовались отделениями АК во время Восстания.  
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1983 – Daty, pionowo 19.........................................................................................31 
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2006 – Daty, poziomo 10.........................................................................................28 
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Agat (kryptonim) – Szare Szeregi, poziomo pionowo 20 ........................................15 
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Akcja Młodzież – Szare Szeregi, poziomo 24 .........................................................10 
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Badecki Józef - Polskie więzienia, pionowo 13 .....................................................139 
Bago Teofil - Inne narodowości, pionowo 11 ..........................................................81 
Bałanda – Łagiernicy, pionowo 17...........................................................................99 
Barbarossa – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 16 ..................................................36 
Bartelski Lesław Marian - Reprezentanci, poziomo  24 ........................................108 
Bartoszewski Władysław 

Reprezentanci, pionowo  13...............................................................................110 
Baszmakow Wiktor - Inne narodowości, poziomo 12..............................................77 
Batalion Golski 

Historia AK w pigułce, poziomo 22.....................................................................205 
Bataliony Chłopskie - Historia AK w pigułce, pionowo 26 .....................................210 
Bataliony robocze – Łagiernicy, poziomo 9.............................................................94 
Baum Abram - Inne narodowości, poziomo 26........................................................80 
Bądź Gotów (kryptonim) – Szare Szeregi, poziomo 19...........................................10 
Bejt Tadeusz - Skazani, pionowo 3 .......................................................................115 
Berling Zygmunt Henryk - Dodatkowe hasła, poziomo 16 ....................................188 
Bernaciak Marian - Żołnierze Wyklęci, poziomo 28 ..............................................155 
Berta Gruba (popularna nazwa niemieckiego działa kolejowego o kalibrze 420 mm) 

– Zbrodnie niemieckie, pionowo 14......................................................................60 
Biali Kurierzy – Szare Szeregi, poziomo 11 .............................................................. 9 
Białorusini w w Okręgu Nowogródek AK - Inne narodowości, pionowo 5 ............... 81 
Białystok - Polskie więzienia, pionowo 11 .............................................................139 
Bigocka Hildegarda - Kobiety odznaczone VM, pionowo 12...................................89 
Bij bolszewika - Żołnierze Wyklęci, pionowo 21 ....................................................167 
Billewicz Gustaw - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 28.............................. 105 
Biuro Studiów i Badań Technicznych – Uzbrojenie, poziomo 15 ............................22 
Błyskawica (pistolet maszynowy) – Uzbrojenie, poziomo 1 ....................................20 
Boczar Zofia Jadwiga - Kobiety odznaczone VM, poziomo 15 ...............................86 
Boczoń Władysław – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 11 ......................................35 
Boguszewski Józef - Skazani, pionowo 6..............................................................115 
Bojowe Szkoły – Szare Szeregi, poziomo 12............................................................9 
Bonawentura Jan - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 22 ............................ 101 
Borowicze – Łagiernicy, poziomo 17.......................................................................95 
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Buca Edward – Rozmaite hasła, poziomo 33........................................................176 
Budny-Sujkowska Halina Aniela - Kobiety odznaczone VM, pionowo 18 ...............91 
Budrewicz Olgierd - Reprezentanci, pionowo  1....................................................108 
Budzanowski Teofil - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 29 ......................... 102 
Bukowiński Zygmunt - Polskie więzienia, poziomo 12 ..........................................131 
Bukowski Edmund - Pochowani na Łączce, poziomo 27 ......................................146 
Burba Stanisław - Żołnierze Wyklęci, poziomo 14 ................................................150 
Burke Edmund - Reprezentanci, pionowo  9 .........................................................109 
Burza (kryptonim) 

Historia AK w pigułce, poziomo 1.......................................................................204 
Burzyński Antoni – Zbrodnie sowieckie, poziomo 12 ..............................................68 
Butelka zapalająca – Uzbrojenie, pionowo 11.........................................................26 
Butyrki – Zbrodnie sowieckie, pionowo 13 ..............................................................72 
C 
Cegiełła Janusz Wojciech - Reprezentanci, pionowo  21......................................111 
Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny 

- Zbrodnie niemieckie, pionowo 13 ......................................................................59 
Cezary (gra operacyjna) - Żołnierze Wyklęci, poziomo 41....................................159 
Chimczak Eugeniusz - Polskie więzienia, poziomo 8............................................130 
Chrzanowski Wiesław 

Reprezentanci, pionowo  16...............................................................................110 
Cichociemni 

Historia AK w pigułce, pionowo 18.....................................................................209 
Ciechanów – Łagiernicy, pionowo 12......................................................................98 
Ciepliński Łukasz - Żołnierze Wyklęci, pionowo 11...............................................165 
CKM wz. 30 – poziomo 18.......................................................................................23 
Colt – Uzbrojenie, poziomo 9 ..................................................................................21 
Cypryszewski Stanisław - Polskie więzienia, pionowo 8 .......................................138 
Cytat o Powstaniu Warszawskim - Historia AK w pigułce, pionowo 20.................209 
Czarnecki Ryszard - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 17 .......................... 101 
Czas trwania szkolenia w SPR - Szkoły Podchorążych, poziomo 26 .....................17 
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Częstotliwość szkolenia w SPR - Szkoły Podchorążych, pionowo 21 ....................18 
D 
Damrosz Ryszard - Reprezentanci, poziomo  3....................................................106 
Dangić Jezdimir - Inne narodowości, pionowo 20 ...................................................82 
Dąb (Drzewo Pamięci) - Dodatkowe hasła, pionowo 14 .......................................199 
Dekutowski Hieronim 

Pochowani na Łączce, pionowo 15............................................................147, 150 
Żołnierze Wyklęci, poziomo 15 ..........................................................................150 

Deportacje sowieckie 
1deportacja – Zbrodnie sowieckie, pionowo 5 .....................................................71 
2 deportacja – Zbrodnie sowieckie, pionowo 17 ..................................................73 
3 deportacja – Zbrodnie sowieckie, pionowo 3 ....................................................71 
4 deportacja – Zbrodnie sowieckie, pionowo 8 ....................................................71 

Dezinformacja - Polskie więzienia, pionowo 19.....................................................140 
Dirlewanger Oskar – Zbrodnie niemieckie, poziomo 29..........................................53 
Dominik Jerzy - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 34..................................102 
Douw van der Krap Charles Louis Jean François - Inne narodowości, pionowo 1882 
Drobik Marian Edward – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 9 ...................................34 
Droga śmierci Mińsk-Czerwień – Zbrodnie sowieckie, poziomo 20 ........................70 
Drohiczyn (pomnik) - Dodatkowe hasła, poziomo 11 ............................................187 
Drohobycz – Zbrodnie sowieckie, poziomo 15........................................................69 
Dubiela Władysław - Skazani, poziomo 5..............................................................112 
Dunin-Borkowska Zofia - Kobiety odznaczone VM, pionowo 23.............................91 
Dutkowska Elżbieta - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 4 ........................... 103 
Dybowski Konrad - Skazani, poziomo 16..............................................................113 
Dydo Stanisław - Skazani, pionowo 1 ...................................................................114 
Dyzenteria – Łagiernicy, pionowo 5.........................................................................97 
Dział Produkcji Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK – Uzbrojenie, pionowo 

16 .........................................................................................................................27 
Dzieci Zamojszczyzny – Zbrodnie niemieckie, pionowo 16 ....................................62 
Dziembowska Elżbieta - Kobiety odznaczone VM, pionowo 8................................88 
Dziś (oznaczenie okresu) – Szare Szeregi, pionowo 18 .........................................14 
E 
Ekier Jan Stanisław – Dodatkowe hasła, poziomo 31...........................................192 
Ekspedycje karne – Zbrodnie niemieckie, poziomo 24 ...........................................52 
Elew - Szkoły Podchorążych, pionowo 3.................................................................17 
Enemy Font - Rozmaite hasła, pionowo 31...........................................................184 
Ewangelicy (pluton) - Inne narodowości, pionowo 2 ...............................................81 
F 
Fejgin Anatol - Polskie więzienia, pionowo 26.......................................................142 
Ficowski Jerzy Tadeusz - Reprezentanci, poziomo  7 ..........................................107 
Filipinka – Uzbrojenie, poziomo 6............................................................................20 
Findeisen Władysław - Reprezentanci, poziomo  4............................................... 106 
Flame Henryk - Żołnierze Wyklęci, poziomo 39 ....................................................158 
Fogg Mieczysław - Dodatkowe hasła, pionowo 15................................................199 
Fordon - Polskie więzienia, poziomo 35................................................................135 
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Franczak Józef - Żołnierze Wyklęci, poziomo 32 ..................................................155 
G 
Gajdek Adam 

Pochowani na Łączce, poziomo 8......................................................................144 
Skazani, pionowo 15 ..........................................................................................117 

Gajewski Adam - Polskie więzienia, poziomo 36 ..................................................136 
Garlicki Marian - Reprezentanci, poziomo  15.......................................................107 
Garlicki Władysław - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 8 ............................ 103 
Gebert Jerzy - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 18 ....................................104 
Gestapo – Zbrodnie niemieckie, pionowo 26 ..........................................................62 
Gieysztor Aleksander - Reprezentanci, poziomo  27 ............................................108 
Giżyński Lucjan - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 6 .................................103 
Glinciszki – Zbrodnie niemieckie, pionowo 17.........................................................60 
Gliński Wieńczysław - Reprezentanci, pionowo  6 ................................................109 
Główny Zarząd Informacji - Polskie więzienia, pionowo 9.....................................138 
Gnat - Dodatkowe hasła, pionowo 17....................................................................199 
Gokieli Witold – Uzbrojenie, poziomo 26.................................................................24 
Goliat (zdalnie sterowana samobieżna mina) – Zbrodnie niemieckie, poziomo 19.51 
Gołas Wiesław - Reprezentanci, poziomo  25.......................................................108 
Gołębiarze 

Zbrodnie niemieckie, pionowo 12.........................................................................59 
Gołębiowski Tadeusz - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 14 ...................... 101 
Grochmal Stanisław Józef - Reprezentanci, poziomo  6.......................................107 
Grocholski Ksawery - Skazani, poziomo 15 ..........................................................113 
Gross-Ostrowska Elżbieta - Kobiety odznaczone VM, pionowo 10 ........................ 89 
Groszkowski Janusz - Reprezentanci, pionowo  8................................................109 
Grupy Szturmowe 

Szare Szeregi, pionowo 7 ....................................................................................12 
Gułag – Łagiernicy, poziomo 3 ................................................................................93 
Gurgacz Władysław - Żołnierze Wyklęci, pionowo 27...........................................168 
Gwara obozowa - Obozy koncentracyjne, poziomo 22 .........................................122 
Gwardia Ludowa WRN - Rozmaite hasła, pionowo 4 ...........................................177 
H 
Heda Antoni - Polskie więzienia, pionowo 17........................................................140 
Heijden Leendert - Inne narodowości, poziomo 21 .................................................79 
Herbert Zbigniew Bolesław Ryszard - Żołnierze Wyklęci, pionowo 5....................162 
Herman Franciszek Kwiryn – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 23.......................... 45 
Himmler Heinrich - Cytaty,  poziomo 10 ................................................................209 
Hochman Perec Paweł - Inne narodowości, poziomo 18........................................78 
Hryckowian Jan - Polskie więzienia, poziomo 25..................................................133 
Humer Adam Teofil - Polskie więzienia, poziomo 24 ............................................132 
Huska Albin - Inne narodowości, poziomo 10 .........................................................77 
I 
Ignaszak Stefan – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 13 ...........................................41 
Inne narodowości w AK - Historia AK w pigułce, pionowo 25 ...............................209 
Inowrocław - Polskie więzienia, pionowo 22..........................................................141 
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Instruktor w SPR - Szkoły Podchorążych, pionowo 9 .............................................18 
Istriebitielnyje bataliony – Zbrodnie sowieckie, pionowo 2 ......................................70 
J 
Jajczarnia (potocznie) – Uzbrojenie, poziomo 17....................................................22 
Janowska Alina Maria - Reprezentanci, pionowo  20............................................111 
Jara Zbigniew Juliusz - Reprezentanci, poziomo  11 ............................................107 
Jaszkowski Bogumił – Uzbrojenie, poziomo 20.......................................................23 
Jaworowski Jan - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 7 .................................103 
Jeffery Ron - Inne narodowości, poziomo 1 ............................................................74 
Jutro (oznaczenie okresu) – Szare Szeregi, pionowo 3 ..........................................12 
K 
Kalkstein Ludwik  – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 25.........................................37 
Kaługa – Łagiernicy, poziomo 18 ............................................................................95 
Kaługin Konstanty Andriejewicz - Rozmaite hasła, pionowo 29............................183 
Kamiński Bronisław – Zbrodnie niemieckie, poziomo 1 ..........................................47 
Karl (popularna nazwa moździerza 600 mm) – Zbrodnie niemieckie, poziomo 18.50 
Karpiński Jacek Rafał - Rozmaite hasła, pionowo 9 .............................................178 
Kawecki Zygmunt - Reprezentanci, poziomo  5 ....................................................106 
Kąkolewnica – Łagiernicy, pionowo 7......................................................................97 
Kędzierski Jerzy Daniel - Reprezentanci, pionowo  19 .........................................111 
Kęska Zygmunt - Skazani, pionowo 10 .................................................................116 
Kiełb Szczepan – Uzbrojenie, pionowo 4 ................................................................25 
Kieniewicz Stefan - Reprezentanci, poziomo  23 ..................................................108 
Kis – Uzbrojenie, pionowo 7 ....................................................................................26 
Klasy SPR - Szkoły Podchorążych, poziomo 25 .....................................................17 
Kmiołek Jan - Skazani, pionowo 14.......................................................................117 
Knabe– Uzbrojenie, poziomo 14 .............................................................................21 
Kobiety w AK - Historia AK w pigułce, poziomo 21 ...............................................205 
Kocher Eugeniusz - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 11 ........................... 100 
Kocjan Antoni – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 10 ..............................................35 
Koenigswein Stanisław (Samuel) - Inne narodowości, poziomo 19 ........................79 
Kołyma – Łagiernicy, poziomo 20............................................................................96 
Komenda Główna AK 

Historia AK w pigułce, poziomo 14.....................................................................205 
Komornicki Stanisław 

Reprezentanci, pionowo  5.................................................................................109 
Komorowski Wiktor Bogdan - Skazani, poziomo 19..............................................114 
Koncentration Lager Dachau - Obozy koncentracyjne, pionowo 11 .....................126 
Konfederacja Narodu - Rozmaite hasła, pionowo 5 ..............................................177 
Koniuchy – Zbrodnie sowieckie, poziomo 1 ............................................................66 
Konspiracyjne Wojsko Polskie - Żołnierze Wyklęci, poziomo 40 .......................... 159 
Kontrwywiad – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 28 ................................................38 
Kopelman Leon - Inne narodowości, pionowo 23 ...................................................82 
Kopernicki – Szare Szeregi, pionowo 17.................................................................14 
Kopiec Powstania Warszawskiego, Dodatkowe hasła, pionowo 18......................199 
Kościół św. Wojciecha - Obozy koncentracyjne, pionowo 20................................128 
Kotowski Alfons - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 26 ...............................102 
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Kotwica - Rozmaite hasła, poziomo 32 .................................................................175 
Kotwicki – Szare Szeregi, pionowo 16 ....................................................................13 
Kozicki Stanisław - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 12............................. 100 
Kozłowski Leopold - Reprezentanci, pionowo  18.................................................111 
Koźliński Zbigniew - Dodatkowe hasła, pionowo 1................................................193 
Krowy (żargon) – Zbrodnie niemieckie, poziomo 25 ...............................................53 
Krwawa wigilia – Zbrodnie niemieckie, pionowo 28 ................................................63 
Kryński Henryk - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 27 ................................104 
Krzyż Batalionów Chłopskich - Dodatkowe hasła, pionowo 12 ............................. 198 
Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego - Dodatkowe hasła, pionowo 28 ................203 
Krzyż Za zasługi dla ZHP - Dodatkowe hasła, pionowo 23...................................202 
Książek Henryk - Skazani, pionowo 13 .................................................................117 
Kudlik Władysław - Skazani, poziomo 18..............................................................114 
Kuliński Zygfryd - Pochowani na Łączce, pionowo 1 ............................................146 
Kuraś Józef - Żołnierze Wyklęci, poziomo 19........................................................151 
Kurkowa - Polskie więzienia, pionowo 32..............................................................143 
Kurs SPR - Szkoły Podchorążych, pionowo 15.......................................................18 
Kursy charyzmatyczne – Szare Szeregi, poziomo 8 .................................................9 
Kursy SPR - Szkoły Podchorążych, poziomo 6.......................................................16 
Kuźwa Zygmunt - Dodatkowe hasła, pionowo 30 .................................................192 
Kwiatkowska-Kielska Irena - Reprezentanci, poziomo  26....................................108 
KZ Flossenbürg - Obozy koncentracyjne, poziomo 17..........................................121 
KZ Manheim-Sandhofen - Obozy koncentracyjne, pionowo 18 ............................127 
L 
Lampe Willy - Inne narodowości, pionowo 6 ...........................................................81 
Lazarowicz Adam Kalikst Łukasz 

Skazani, poziomo 4............................................................................................112 
Żołnierze Wyklęci, pionowo 6.....................................................................112, 162 

Leopold Stanisław - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 30 ........................... 105 
Leski Kazimierz 

Wywiad i kontrwywiad, pionowo 22......................................................................44 
Lewandowski Zbigniew – Uzbrojenie, pionowo 19..................................................27 
Liczba absolwentów SPR - Szkoły Podchorążych, poziomo 18..............................16 
Liczba godzin wykładowych w SPR - Szkoły Podchorążych, pionowo 10 ..............18 
Liczność klasy SPR - Szkoły Podchorążych, poziomo 13.......................................16 
Lombard – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 12.......................................................41 
Lublin - Polskie więzienia, pionowo 7 ....................................................................138 
Ł 
Ładysz Bernard - Reprezentanci, poziomo  14 .....................................................107 
Łagiernicy - Historia AK w pigułce, pionowo 17.....................................................209 
Łapicki Andrzej - Reprezentanci, pionowo  2 ........................................................108 
Łazarski Michał - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 3..................................100 
Łączka 

Historia AK w pigułce, poziomo 9.......................................................................204 
Rozmaite hasła, pionowo 14 ..............................................................................179 

Łączka (kolejne identyfikacje ofiar) - Dodatkowe hasła, pionowo 4 ......................195 
Łopuski – Uzbrojenie, poziomo 27 ..........................................................................24 
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Łowicka Władysława - Kobiety odznaczone VM, pionowo 20.................................91 
Łódź (ul. Długa) - Polskie więzienia, pionowo 18 ..................................................140 
Łubianka – Zbrodnie sowieckie, poziomo 14...........................................................69 
Łukasik Stanisław - Pochowani na Łączce, pionowo 20 ...............144, 145, 146, 147 
Łukasiuk Władysław - Żołnierze Wyklęci, pionowo 4 ............................................162 
Łukaszewicz Józef - Pochowani na Łączce, poziomo 28......................................146 
M 
Mafeking – Szare Szeregi, poziomo 1.......................................................................9 
Magdalenka – Zbrodnie niemieckie, pionowo 7 ......................................................58 
Majcherczyk Tadeusz - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 5........................ 100 
Majdanek – Łagiernicy, poziomo 4 ..........................................................................93 
Makuszyński Kornel - Dodatkowe hasła, poziomo 9 .............................................187 
Malessa Emilia 
Żołnierze Wyklęci, poziomo 34 ....................................................................86, 156 

Marciniak Florian – Szare Szeregi, pionowo 10 ......................................................13 
Marcinkowski Józef Walenty - Skazani, pionowo 11............................................. 116 
Marczewska Róża Elżbieta - Kobiety odznaczone VM, poziomo 4......................... 84 
Marsz śmierci - Obozy koncentracyjne, pionowo 19 .............................................128 
Marszałek Leon – Szare Szeregi, pionowo 14 ........................................................13 
Marsze śmierci - Obozy koncentracyjne, poziomo 14...........................................120 
Marusarzówna Helena - Reprezentanci, pionowo  12...........................................110 
Masowe egzekucje – Zbrodnie niemieckie, pionowo 21 .........................................61 
Matka Boska Armii Krajowej (Pokrzywnicka-Borowska Irena) - Dodatkowe hasła, 

pionowo 1 ...........................................................................................................188 
Matul Henryk - Reprezentanci, pionowo  17..........................................................110 
Mauser – Uzbrojenie, poziomo 22...........................................................................23 
Mazurkiewicz Franciszek - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 36 ................102 
Meksyk II – Szare Szeregi, poziomo 25 ..................................................................10 
Meszki – Łagiernicy, pionowo 8...............................................................................97 
Metoda haka - Polskie więzienia, poziomo 14.......................................................131 
Metoda odwróconego stołka - Polskie więzienia, poziomo 15 ..............................131 
Miasto 44 - Dodatkowe hasła, pionowo 27............................................................202 
Miatkowski Jerzy - Pochowani na Łączce, pionowo 16.........................................147 
Michniów – Zbrodnie niemieckie, poziomo 39.........................................................56 
Miechowice – Zbrodnie sowieckie, poziomo 6 ........................................................67 
Miejsca zebrań szkoleniowych SPR - Szkoły Podchorążych, poziomo 11 .............16 
Miejsce produkcji działek bezodrzutowych – Uzbrojenie, poziomo 13....................21 
Mijal Antonina Felicja - Kobiety odznaczone VM, pionowo 9 .................................. 89 
Miotacz ognia wzór K – Uzbrojenie, pionowo 21.....................................................27 
Modelski Witold - Rozmaite hasła, poziomo 13.....................................................173 
Mojek Jan - Polskie więzienia, poziomo 30...........................................................134 
Montelupich - Polskie więzienia, poziomo 16........................................................132 
Morbitzer Wojciech - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 5 ............................ 103 
Mord profesorów lwowskich – Zbrodnie niemieckie, poziomo 11 ...........................49 
Morro Andrzej - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 32..................................102 
MP 40 – Uzbrojenie, poziomo 10 ............................................................................21 
Mrowińska Wanda Helena - Kobiety odznaczone VM, poziomo 1.......................... 84 
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Mróz Franciszek - Skazani, poziomo 12................................................................113 
Muszkieterzy – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 5..................................................33 
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 

Historia AK w pigułce, pionowo 5.......................................................................207 
Muzeum Powstania Warszawskiego 

Strażnicy pamięci, pionowo 21.............................................................77, 173, 199 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych - Rozmaite hasła, pionowo 21 ...............................180 
N 
Naczelna Rada Harcerska – Szare Szeregi, poziomo 22 .......................................10 
Naczelnik – Szare Szeregi, pionowo 1 ....................................................................12 
Naczelny Kapelan AK - Historia AK w pigułce, poziomo 19..................................205 
Nadwywiad Rządu Londyńskiego – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 29................38 
Naliboki – Zbrodnie sowieckie, poziomo 7 ..............................................................67 
Napieralski Henryk - Rozmaite hasła, poziomo 30................................................175 
Narodowe Siły Zbrojne - Historia AK w pigułce, pionowo 8 ..................................208 
Niedziński Mieczysław - Żołnierze Wyklęci, pionowo 1.........................................160 
Niemieckie wysiedlania Polaków – Zbrodnie niemieckie, pionowo 3 ...................... 57 
Niepokólczycki Franciszek – Uzbrojenie, poziomo 28 ............................................24 
Niewiarowicz Roman – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 20 ................................... 43 
NKWD – Zbrodnie sowieckie, pionowo 16 ..............................................................73 
Nowodworski Cezary - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 23.......................104 
O 
Obława Augustowska – Zbrodnie sowieckie, pionowo 9.........................................71 
Obozy przetrzymywania trzeciej grupy – Łagiernicy, pionowo 14...........................98 
Obóz koncentracyjny - Obozy koncentracyjne, poziomo 24 .................................123 
Odwet - Dodatkowe hasła, poziomo 4...................................................................185 
Odznaczenia 

Krzyż Armii Krajowej - Rozmaite hasła, poziomo 20..........................................174 
Krzyż Walecznych - Rozmaite hasła, pionowo 16 .............................................179 
Krzyż Zasługi z Mieczami - Rozmaite hasła, poziomo 15..................................173 
Medal Pro Memoria - Rozmaite hasła, pionowo 7 .............................................178 
Order Virtuti Militari - Rozmaite hasła, poziomo 1..............................................172 
Warszawski Krzyż Powstańczy - Rozmaite hasła, pionowo 26 .........................182 

Oflag - Obozy koncentracyjne, poziomo 1.............................................................118 
Oflag II C Woldenberg - Obozy koncentracyjne, poziomo 5 .................................119 
Okolski Konrad - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 15 ................................ 101 
Olechnowicz Antoni 

Pochowani na Łączce, pionowo 13............................................................146, 156 
Żołnierze Wyklęci, poziomo 36 ..........................................................................156 

Olszówka Franciszek - Żołnierze Wyklęci, pionowo 16.........................................166 
Opaska rozpoznawcza Armii Krajowej - Rozmaite hasła, pionowo 23.................. 182 
Operacja desantowa z pomocą Powstaniu Warszawskiemu - Dodatkowe hasła, 

pionowo 21 .........................................................................................................200 
Order Krzyża Niepodległości – Dodatkowe hasła, poziomo 32............................. 193 
Orlęta - Dodatkowe hasła, poziomo 29 .................................................................191 
Ostaszków – Łagiernicy, poziomo 1 ........................................................................93 
Ostrowski Jan - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 20..................................101 
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Ostwind-Zuzia Stanisław - Inne narodowości, poziomo 7 .......................................75 
Ożarów - Obozy koncentracyjne, poziomo 12.......................................................119 
P 
Palmiry – Zbrodnie niemieckie, pionowo 30............................................................63 
Parabellum – Uzbrojenie, pionowo 12.....................................................................26 
Pasieka (kryptonim) – Szare Szeregi, poziomo 15..................................................10 
Pawiak – Zbrodnie niemieckie, poziomo 33 ............................................................54 
Pawłowski Roman 
Żołnierze Wyklęci, poziomo 20 ..........................................................................152 

Pawłowski Roman 
Pochowani na Łączce, pionowo 11....................................................................152 

Pet - Rozmaite hasła, pionowo 28.........................................................................182 
Piasecka Irena - Kobiety odznaczone VM, pionowo 3 ............................................88 
Piaśnica – Zbrodnie niemieckie, poziomo 10 ..........................................................49 
Plan Odtwarzania Sił Zbrojnych – Historia AK w pigułce, pionowo 23..................209 
Pobudka - Rozmaite hasła, poziomo 12................................................................173 
Podkowa Leśna (groby) - Inne narodowości, pionowo 14.......................................82 
Podlaski Henryk - Polskie więzienia, poziomo 33 .................................................135 
Pojutrze (oznaczenie okresu) – Szare Szeregi, poziomo 30...................................11 
Polak Józef Zbigniew - Dodatkowe hasła, pionowo 25 .........................................202 
Polska Organizacja Zbrojna - Rozmaite hasła, pionowo 22..................................181 
Polska Samoobrona na Wołyniu - Historia AK w pigułce, poziomo 29 .................206 
Polskie Państwo Podziemne - Historia AK w pigułce, poziomo 7 .........................204 
Połączone Siły Zbrojne - Rozmaite hasła, poziomo 27 .........................................174 
Południowoafrykańscy lotnicy - Dodatkowe hasła, poziomo 24 ............................ 190 
Pomiechówek - Polskie więzienia, poziomo 28.....................................................134 
Ponary – Zbrodnie niemieckie, poziomo 37 ............................................................55 
Ponińska-Konopacka Ewa - Kobiety odznaczone VM, pionowo 14 ........................ 90 
Porowski Marceli – Dodatkowe hasła, pionowo 22 ...............................................201 
Powstanie Warszawskie 

Historia AK w pigułce, poziomo 27.....................................................................206 
Poznański Henryk - Inne narodowości, poziomo 9 .................................................76 
Praca niewolnicza – Zbrodnie niemieckie, poziomo 23...........................................52 
Prudential - Rozmaite hasła, pionowo 8................................................................178 
Pruszków - Obozy koncentracyjne, pionowo 10....................................................126 
Przemyśl – Łagiernicy, pionowo 16.........................................................................99 
Przysiężniak Franciszek - Żołnierze Wyklęci, pionowo 18 ....................................167 
Przyszowice – Zbrodnie sowieckie, poziomo 10 .....................................................68 
Pszczoły (kryptonim) – Szare Szeregi, pionowo 4 ..................................................12 
Puszcza Białowieska - Rozmaite hasła, poziomo 18 ............................................173 
R 
Radom - Polskie więzienia, pionowo 20................................................................140 
Radziwonik Anatol -  Żołnierze Wyklęci, pionowo 12 ............................................166 
Rakoczy Karol - Pochowani na Łączce, poziomo 9 ..............................................145 
Rawicz - Polskie więzienia, poziomo 21................................................................132 
Referat Policyjny – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 15..........................................42 
Rembertów – Łagiernicy, poziomo 13 .....................................................................94 
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Represje niemieckie wobec cywilnej ludności Bydgoszczy – Zbrodnie niemieckie, 
poziomo 35...........................................................................................................55 

Retinger Józef Hieronim – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 18 ..............................37 
Riazań – Łagiernicy, poziomo 15 ............................................................................94 
Rodowicz Jan - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 9 ....................................100 
Rodziny (kryptonim) – Szare Szeregi, poziomo 23 .................................................14 
Roje (kryptonim) – Szare Szeregi, poziomo 13.......................................................10 
Romkowski Roman - Polskie więzienia, poziomo 5 ..............................................129 
Rozkaz nr 1 Hitlera – Zbrodnie niemieckie, pionowo 9 ...........................................58 
Różański Józef - Polskie więzienia, pionowo 21 ...................................................140 
Ryś Stefan – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 27 ...................................................37 
Rzeczpospolita Partyzancka - Historia AK w pigułce, poziomo 11 .......................204 
Rzeź Ochoty – Zbrodnie niemieckie, pionowo 36 ...................................................65 
Rzeź Woli – Zbrodnie niemieckie, pionowo 34........................................................64 
S 
Safijew Sołtan - Inne narodowości, poziomo 27......................................................80 
Samoobrona Wołkowyska - Żołnierze Wyklęci, pionowo 29 .................................169 
Sarnaki – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 2...........................................................39 
Satyra podczas okupacji - Historia AK w pigułce, pionowo 6................................208 
Sebastianowicz Weronika - Rozmaite hasła, pionowo 17.....................................179 
Selbstschutz – Zbrodnie niemieckie, pionowo 4 .....................................................57 
Sidolówka – Uzbrojenie, poziomo 23 ......................................................................23 
Siedzikówna Danuta 
Żołnierze Wyklęci, pionowo 35...........................................................................171 

Sierow Iwan – Zbrodnie sowieckie, pionowo 11......................................................72 
Siła-Nowicki Władysław - Żołnierze Wyklęci, pionowo 31.....................................170 
Skarbek-Giżycka Maria Krystyna - Kobiety odznaczone VM, poziomo 11..............85 
Skrobów – Łagiernicy, poziomo 10..........................................................................94 
Słowikowski Mieczysław Zygfryd – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 17................. 36 
Smereczyński Władysław - Obozy koncentracyjne, poziomo 7 ............................119 
Smiersz – Zbrodnie sowieckie, poziomo 4 ..............................................................67 
Smith Walter Edward - Inne narodowości, pionowo 13...........................................81 
Smoliński Eugeniusz - Pochowani na Łączce, pionowo 22...................................147 
Sobolewski Janusz - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 16 ..........................104 
Sojczyński Stanisław - Żołnierze Wyklęci, pionowo 30 .........................................170 
Sonderaktion Krakau – Zbrodnie niemieckie, pionowo 2 ........................................56 
Sosnowski Dionizy i Skrzyszowski Stefan - Żołnierze Wyklęci, pionowo 9........... 164 
Sotirowić Dragan Mihajlo - Inne narodowości, poziomo 3.......................................74 
Sowieckie zrzuty lotnicze - Dodatkowe hasła, pionowo 7 .....................................196 
Spiczyński Aleksander – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 3...................................39 
Sportowcy w AK - Historia AK w pigułce, pionowo 4.............................................207 
Srzednicki Stanisław - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 33 .......................102 
SS - Dodatkowe hasła, pionowo 2.........................................................................194 
Stalag - Obozy koncentracyjne, pionowo 8 ...........................................................125 
Stalag 344 Lamsdorf - Obozy koncentracyjne, pionowo 4 ....................................124 
Stalag IV-B/H Zeithain - Obozy koncentracyjne, pionowo 13................................126 
Stalag VI C Oberlangen  - Obozy koncentracyjne, pionowo 9 ..............................125 
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Stalag X B Sandbostel  - Obozy koncentracyjne, pionowo 16 ..............................127 
Stalag XI A Altengrabow - Obozy koncentracyjne, pionowo 21 ............................121 
Stalag XI B Fallingbostel - Obozy koncentracyjne, pionowo 2 ..............................124 
Stalin Józef 
Łagiernicy, poziomo 6 ..........................................................................................93 

Stalinogorsk – Łagiernicy, pionowo 2 ......................................................................97 
Stanisław Zarako- Zarakowski - Polskie więzienia, poziomo 1 .............................129 
Stanowisko po ukończeniu SPR - Szkoły Podchorążych, pionowo 2 .....................17 
Stawiacz min – Zbrodnie niemieckie, poziomo 6.....................................................48 
Steczowicz  Maria - Kobiety odznaczone VM, poziomo 22.....................................87 
Sten – Uzbrojenie, pionowo 2..................................................................................25 
Stępniewska Janina - Kobiety odznaczone VM, poziomo 21..................................86 
Stopień po ukończeniu SPR – Szkoły Podchorążych, pionowo 12.........................18 
Struktura terytorialna AK - Historia AK w pigułce, pionowo 10..............................208 
Stryjewski Wiktor - Żołnierze Wyklęci, poziomo 23 ...............................................153 
Sturmtiger (potoczna nazwa ciężkiego moździerza kalibru 380) – Zbrodnie 

niemieckie, poziomo 32........................................................................................54 
Stypułkowska-Chojecka Maria - Kobiety odznaczone VM, poziomo 24..................87 
Supłatowicz Stanisław - Dodatkowe hasła, poziomo 20 .......................................189 
Sym Igo – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 4..........................................................40 
System łączności - Historia AK w pigułce, pionowo 15 .........................................209 
Szaniawski Stefan - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 21 ........................... 104 
Szare Szeregi - Historia AK w pigułce, pionowo 13 ..............................................208 
Szczepański Józef – Piosenki, poziomo  20..........................................................103 
Szefostwo Służby Sanitarnej - Historia AK w pigułce, poziomo 28 .......................206 
Szeląg Tadeusz - Dodatkowe hasła, poziomo 19 .................................................189 
Szendzielorz Zygmunt 

Pochowani na Łączce, poziomo 24............................................145, 146, 149, 156 
Żołnierze Wyklęci, poziomo 13 ..........................................................................149 

Szesnastka - Żołnierze Wyklęci, poziomo 9 ..........................................................149 
Szklarek-Trzcielski Henryk - Dodatkowe hasła, pionowo 5...................................195 
Szkolenie w terenie w SPR - Szkoły Podchorążych, pionowo 19 ...........................18 
Szkoła Podchorążych BCh - Szkoły Podchorążych, poziomo 22............................17 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Łańcut - Szkoły Podchorążych, poziomo 7

.............................................................................................................................16 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty przy batalionie AK Baszta- Szkoły 

Podchorążych, pionowo 8 ....................................................................................18 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty przy batalionie AK Kiliński - Szkoły 

Podchorążych, pionowo 16 ..................................................................................18 
Szkoła za lasem – Szare Szeregi, poziomo 24 .......................................................14 
Szkoły Podchorążych - Historia AK w pigułce, poziomo 24 ............................16, 205 
Szucha – Zbrodnie niemieckie, pionowo 31............................................................64 
Szypowski Jan – Uzbrojenie, pionowo 8 ................................................................. 26 
Ś 
Świerczewski Eugeniusz – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 30 .............................38 
Świeszcz-Łazor Zofia - Kobiety odznaczone VM, poziomo 7..................................84 
Święcany – Zbrodnie niemieckie, pionowo 15.........................................................60 
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T 
Tajna Armia Polska – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 21......................................44 
Tajna Organizacja Wojskowa Związek Orła Białego - Rozmaite hasła, pionowo 2

...........................................................................................................................176 
Taraszkiewicz Edward - Żołnierze Wyklęci, pionowo 10.......................................165 
Toledo - Polskie więzienia, poziomo 6 ..................................................................130 
Towarnicki Tadeusz - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 13......................... 104 
Tratwa - Polskie więzienia, poziomo 31 ................................................................134 
Trudny czas - Żołnierze Wyklęci, poziomo 22.......................................................152 
Trzebuska – Łagiernicy, poziomo 19.......................................................................96 
Tudruj Edmund - Pochowani na Łączce, poziomo 23 ...................................103, 145 
U 
Uderzeniowe Bataliony Kadrowe - Rozmaite hasła, poziomo 11..........................172 
Ukraiński Legion Samoobrony – Zbrodnie niemieckie, poziomo 5..........................48 
Ule (kryptonim) – Szare Szeregi, pionowo 9 ...........................................................13 
Uprawa – Wywiad i kontrwywiad, poziomo 8 ..........................................................34 
Urbanyi Zygfryd - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 24 ...............................104 
Uznam – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 6............................................................40 
V 
Vis – Uzbrojenie, poziomo 24..................................................................................24 
W 
Walentynki - Dodatkowe hasła, pionowo 6............................................................196 
Walicki Wacław - Pochowani na Łączce, pionowo 2.............................................146 
Waliszewska Maria - Kobiety odznaczone VM, pionowo 16 ...................................90 
Walka bieżąca - Historia AK w pigułce, pionowo 1 ...............................................207 
Wapiennik – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 14 ....................................................41 
Ward John - Inne narodowości, poziomo 15 ...........................................................77 
Wasilewski Arkadiusz - Pochowani na Łączce, poziomo 6 ...................................144 
Wawer (kryptonim) – Szare Szeregi, poziomo 26 ...................................................14 
Weil Jerzy - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 35........................................102 
Węgierskie wojska - Inne narodowości, pionowo 15...............................................82 
Widaj Mieczysław - Polskie więzienia, pionowo 4 .................................................137 
Widelski Ryszard - Pochowani na Łączce, poziomo 21 ................................145, 163 
Więzienia szczebla centralnego - Polskie więzienia, pionowo 29 .........................143 
Więzienie Mokotowskie - Polskie więzienia, pionowo 27 ......................................143 
Wigry (organizacja harcerska/batalion AK) – Szare Szeregi, poziomo 29 ..............11 
Wilki 

wiersz - Żołnierze Wyklęci, poziomo 17 .............................................................151 
Willenberg Samuel - Inne narodowości, poziomo 25 ..............................................80 
Witkowski Stefan – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 24 ...................................33, 45 
Wiwatowski Tadeusz - Żołnierze AK odznaczeni VM, pionowo 2 ......................... 103 
Wojskowa Służba Społeczna – Szare Szeregi, pionowo 6 .....................................12 
Wolińska–Brus Helena - Polskie więzienia, pionowo 3 .........................................137 
Workuta – Łagiernicy, pionowo 11 ..........................................................................98 
Wronki - Polskie więzienia, pionowo 2 ..................................................................136 
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Wykształcenie kandydatów do SPR- Szkoły Podchorążych, poziomo 20...............16 
Wyłączenie z ram organizacyjnych - Szkoły Podchorążych, pionowo 4 .................18 
Wymuszanie - Polskie więzienia, poziomo 34.......................................................135 
Wyrzykowski Stefan - Dodatkowe hasła, poziomo 6.............................................186 
Z 
Z cienia  Powieść o żołnierzach wyklętych - Żołnierze Wyklęci, pionowo 25........168 
Zaenker Manfred - Inne narodowości, poziomo 8 ...................................................75 
Zagórski Wacław - Żołnierze AK odznaczeni VM, poziomo 25 ............................. 101 
Zajączkowski Czesław - Żołnierze Wyklęci, poziomo 37 ......................................157 
Zakres szkolenia w SPR - Szkoły Podchorążych, pionowo 14 ...............................18 
Zakrzewski Michał Bernard – Wywiad i kontrwywiad, pionowo 7............................40 
Zapluty karzeł reakcji - Rozmaite hasła, pionowo 24 ............................................182 
Zaporczycy (hymn) - Żołnierze Wyklęci, pionowo 3 ..............................................161 
Zastępcze Szkoły Podoficerów Piechoty - Szkoły Podchorążych, poziomo 1 ........ 16 
Zawierta Ludwika 

Kobiety odznaczone VM, poziomo 13..................................................................85 
Zawisza (gałąź wiekowa) – Szare Szeregi, poziomo 21 .........................................10 
Zielony Mikoła - Inne narodowości, poziomo 16 .....................................................78 
Zienkiewicz Maria Anna - Kobiety odznaczone VM, pionowo 6 ..............................88 
Ziółek Wacław - Polskie więzienia, pionowo 10 ....................................................139 
Związek Czynu Zbrojnego - Rozmaite hasła, poziomo 6 ......................................172 
Związek Orła Białego - Rozmaite hasła, pionowo 19 ............................................180 
Związek Orzeł - Obozy koncentracyjne, poziomo 15 ............................................120 
Ź 
Źródła broni w AK - Historia AK w pigułce, pionowo 3 ..........................................207 
Ż 
Żołnierze Wyklęci - Historia AK w pigułce, poziomo 16 ........................................205 
Żywe tarcze – Zbrodnie niemieckie, poziomo 16 ....................................................50 
Żyźniewska Janina - Kobiety odznaczone VM, poziomo 25 ...................................87 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 
W indeksie zamieszczono alfabetycznie hasła dla kolejnych krzyżówek, np. nazwi-
sko z imieniem, pełna nazwa piosenki czy wiersza, itp. Dla każdego hasła podany 
jest numer strony, na której zamieszczone jest hasło i objaśnienie. 
 
Rozdział 39 SZARE SZEREGI 
Agat (kryptonim), poziomo pionowo 20 ................................................................... 15 
Akcja Młodzież, poziomo 24 .................................................................................... 10 
Bądź Gotów (kryptonim), poziomo 19 ..................................................................... 10 
Biali Kurierzy, poziomo 11 ......................................................................................... 9 
Bojowe Szkoły, poziomo 12....................................................................................... 9 
Broniewski Stanisław, pionowo 5 ............................................................................ 12 
Dziś (oznaczenie okresu), pionowo 18.................................................................... 14 
Grupy Szturmowe, pionowo 7 ................................................................................. 12 
Jutro (oznaczenie okresu), pionowo 3..................................................................... 12 
Kopernicki, pionowo 17 ........................................................................................... 14 
Kotwicki, pionowo 16 ............................................................................................... 13 
Kursy charyzmatyczne, poziomo 8............................................................................ 9 
Mafeking, poziomo 1 ................................................................................................ 9 
Marciniak Florian, pionowo 10................................................................................. 13 
Marszałek Leon, pionowo 14................................................................................... 13 
Meksyk II, poziomo 25............................................................................................. 10 
Naczelna Rada Harcerska, poziomo 22.................................................................. 10 
Naczelnik, pionowo 1............................................................................................... 12 
Pasieka (kryptonim), poziomo 15 ............................................................................ 10 
Pojutrze (oznaczenie okresu), poziomo 30 ............................................................. 11 
Pszczoły (kryptonim), pionowo 4 ............................................................................. 12 
Rodziny (kryptonim), poziomo 23 ............................................................................ 14 
Roje (kryptonim), poziomo 13.................................................................................. 10 
Szkoła za lasem, poziomo 24.................................................................................. 14 
Ule (kryptonim), pionowo 9...................................................................................... 13 
Wawer (kryptonim), poziomo 26.............................................................................. 14 
Wigry (organizacja harcerska/batalion AK), poziomo 29......................................... 11 
Wojskowa Służba Społeczna, pionowo 6................................................................ 12 
Zawisza (gałąź wiekowa), poziomo 21.................................................................... 10 
 
Rozdział 40 SZKOŁY PODCHORĄŻYCH REZERWY PIECHOTY ZWZ-AK 
Agricola, poziomo 27 ............................................................................................... 17 
Broń niemiecka (instrukcja), poziomo 17................................................................. 16 
Czas trwania szkolenia w SPR, poziomo 26 ........................................................... 17 
Częstotliwość szkolenia w SPR, pionowo 21 .......................................................... 18 
Elew, pionowo 3 ...................................................................................................... 17 
Instruktor w SPR, pionowo 9 ................................................................................... 18 
Klasy SPR, poziomo 25........................................................................................... 17 
Kurs SPR, pionowo 15 ............................................................................................ 18 
Kursy SPR, poziomo 6 ............................................................................................ 16 
Liczba absolwentów SPR, poziomo 18 ................................................................... 16 
Liczba godzin wykładowych w SPR, pionowo 10.................................................... 18 
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Liczność klasy SPR, poziomo 13 ............................................................................ 16 
Miejsca zebrań szkoleniowych SPR, poziomo 11 ................................................... 16 
Stanowisko po ukończeniu SPR, pionowo 2 ........................................................... 17 
Stopień po ukończeniu SPR, pionowo 12 ............................................................... 18 
Szkolenie w terenie w SPR, pionowo 19................................................................. 18 
Szkoła Podchorążych AK w Okręgu Lublin, pionowo 5........................................... 18 
Szkoła Podchorążych BCh, poziomo 22 ................................................................. 17 
Szkoła Podchorążych i Podoficerów NSZ, poziomo 24 .......................................... 17 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Łańcut, poziomo 7.................................. 16 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty Okręgu Warszawskiego, pionowo 23..... 18 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty przy batalionie AK Baszta, pionowo 8.... 18 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty przy batalionie AK Kiliński, pionowo 16 . 18 
Wykształcenie kandydatów do SPR, poziomo 20 ................................................... 16 
Wyłączenie z ram organizacyjnych, pionowo 4....................................................... 18 
Zakres szkolenia w SPR, pionowo 14 ..................................................................... 18 
Zastępcze Szkoły Podoficerów Piechoty, poziomo 1 .............................................. 16 
 
Rozdział 42 UZBROJENIE ARMII KRAJOWEJ 
Biuro Studiów i Badań Technicznych, poziomo 15 ................................................. 22 
Błyskawica (pistolet maszynowy), poziomo 1.......................................................... 20 
Bren, pionowo 5....................................................................................................... 26 
Browning, pionowo 25 ............................................................................................. 27 
Butelka zapalająca, pionowo 11 ............................................................................. 26 
CKM wz. 30 ............................................................................................................. 23 
Colt, poziomo 9........................................................................................................ 21 
Dział Produkcji Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, pionowo 16 .......... 27 
Filipinka, poziomo 6................................................................................................. 20 
Gokieli Witold, poziomo 26 ...................................................................................... 24 
Jajczarnia (potocznie), poziomo 17 ......................................................................... 22 
Jaszkowski Bogumił, poziomo 20............................................................................ 23 
Kiełb Szczepan, pionowo 4 ..................................................................................... 25 
Kis, pionowo 7 ......................................................................................................... 26 
Knabe, poziomo 14.................................................................................................. 21 
Lewandowski Zbigniew, pionowo 19 ....................................................................... 27 
Łopuski, poziomo 27................................................................................................ 24 
Mauser, poziomo 22 ................................................................................................ 23 
Miejsce produkcji działek bezodrzutowych, poziomo 13 ......................................... 21 
Miotacz ognia wzór K, pionowo 21 ......................................................................... 27 
MP 40, poziomo 10.................................................................................................. 21 
Niepokólczycki Franciszek, poziomo 28.................................................................. 24 
Parabellum, pionowo 12 ......................................................................................... 26 
Piat, pionowo 3 ........................................................................................................ 25 
Sidolówka, poziomo 23............................................................................................ 23 
Sten, pionowo 2....................................................................................................... 25 
Szypowski Jan, pionowo 8 ...................................................................................... 26 
Vis, poziomo 24 ....................................................................................................... 24 
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Rozdział 44 WYBRANE DATY W OKRESIE 1939 – 2014 
1939, pionowo 13 .................................................................................................... 31 
1940, poziomo 2 ..................................................................................................... 28 
1941, poziomo 16 .................................................................................................... 29 
1942, poziomo 25 .................................................................................................... 30 
1943, poziomo 18 .................................................................................................... 29 
1944, pionowo 22 .................................................................................................... 31 
1945, pionowo 6 ...................................................................................................... 30 
1946, poziomo 26 .................................................................................................... 30 
1947, poziomo 30 .................................................................................................... 30 
1948, poziomo 22 .................................................................................................... 30 
1950, pionowo 5 ...................................................................................................... 30 
1951, poziomo 12 .................................................................................................... 28 
1953, poziomo 5 ...................................................................................................... 28 
1957, poziomo 8 ...................................................................................................... 28 
1963, poziomo 23 .................................................................................................... 30 
1964, pionowo 9 ...................................................................................................... 31 
1966, pionowo 18 .................................................................................................... 31 
1970, pionowo 15 .................................................................................................... 31 
1980, poziomo 11 .................................................................................................... 28 
1981, poziomo 14 .................................................................................................... 28 
1983, pionowo 19 .................................................................................................... 31 
1987, pionowo 4 ...................................................................................................... 30 
1989, pionowo 17 .................................................................................................... 31 
1990, pionowo 25 .................................................................................................... 32 
1991, pionowo 27 .................................................................................................... 32 
1995, poziomo 19 .................................................................................................... 29 
1996, pionowo 14 .................................................................................................... 31 
2000, poziomo 21 .................................................................................................... 29 
2004, poziomo 28 .................................................................................................... 30 
2005, pionowo 1 ...................................................................................................... 30 
2006, poziomo 10 .................................................................................................... 28 
2007, pionowo 28 .................................................................................................... 32 
2008, pionowo 7 ...................................................................................................... 31 
2010, pionowo 24 .................................................................................................... 32 
2011, poziomo 3 ...................................................................................................... 28 
2012, pionowo 20 .................................................................................................... 31 
 
Rozdział 45 WYWIAD I KONTRWYWIAD ARMII KRAJOWEJ 
Barbarossa, poziomo 16.......................................................................................... 36 
Boczoń Władysław, poziomo 11.............................................................................. 35 
Drobik Marian Edward, poziomo 9 .......................................................................... 34 
Herman Franciszek Kwiryn, pionowo 23 ................................................................. 45 
Ignaszak Stefan, pionowo 13 .................................................................................. 41 
Kalkstein Ludwik, poziomo 25 ................................................................................. 37 
Kocjan Antoni, poziomo 10...................................................................................... 35 
Kontrwywiad, poziomo 28........................................................................................ 38 
Leski Kazimierz, pionowo 22 ................................................................................... 44 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Lombard, pionowo 12 .............................................................................................. 41 
Muszkieterzy, poziomo 5 ......................................................................................... 33 
Nadwywiad Rządu Londyńskiego, poziomo 29....................................................... 38 
Niewiarowicz Roman, pionowo 20........................................................................... 43 
Referat Policyjny, pionowo 15 ................................................................................. 42 
Retinger Józef Hieronim, poziomo 18 ..................................................................... 37 
Ryś Stefan, poziomo 27 .......................................................................................... 37 
Sarnaki, pionowo 2 .................................................................................................. 39 
Słowikowski Mieczysław Zygfryd, poziomo 17 ........................................................ 36 
Spiczyński Aleksander, pionowo 3 .......................................................................... 39 
Sym Igo, pionowo 4 ................................................................................................. 40 
Świerczewski Eugeniusz, poziomo 30..................................................................... 38 
Tajna Armia Polska, pionowo 21 ............................................................................. 44 
Trager Aleksander, pionowo 19............................................................................... 43 
Uprawa, poziomo 8.................................................................................................. 34 
Uznam, pionowo 6................................................................................................... 40 
Wapiennik, pionowo 14 ........................................................................................... 41 
Witkowski Stefan, pionowo 24................................................................................. 33 
Zakrzewski Michał Bernard, pionowo 7 ................................................................... 40 
 
Rozdział 46 ZBRODNIE NIEMIECKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 
111. Pułk Azerbejdżan, poziomo 8 .......................................................................... 49 
Akcja AB, poziomo 22 ............................................................................................. 51 
Akcja Inteligencja, pionowo 20 ................................................................................ 61 
Auschwitz, poziomo 38............................................................................................ 55 
Berta Gruba (popularna nazwa niemieckiego działa kolejowego  
o kalibrze 420 mm), pionowo 14.............................................................................. 60 
Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny, pionowo 13........................................ 59 
Dirlewanger Oskar, poziomo 29 .............................................................................. 53 
Dzieci Zamojszczyzny, pionowo 16......................................................................... 62 
Ekspedycje karne, poziomo 24................................................................................ 52 
Gestapo, pionowo 26............................................................................................... 62 
Glinciszki, pionowo 17 ............................................................................................. 60 
Goliat (zdalnie sterowana samobieżna mina), poziomo 19..................................... 51 
Gołębiarze, pionowo 12........................................................................................... 59 
Kamiński Bronisław, poziomo 1............................................................................... 47 
Karl (popularna nazwa moździerza 600 mm), poziomo 18 ..................................... 50 
Krowy (żargon), poziomo 25.................................................................................... 53 
Krwawa wigilia, pionowo 28..................................................................................... 63 
Magdalenka, pionowo 7........................................................................................... 58 
Masowe egzekucje, pionowo 21 ............................................................................. 61 
Michniów, poziomo 39 ............................................................................................. 56 
Mord profesorów lwowskich, poziomo 11................................................................ 49 
Niemieckie wysiedlania Polaków, pionowo 3 .......................................................... 57 
Palmiry, pionowo 30 ................................................................................................ 63 
Pawiak, poziomo 33 ................................................................................................ 54 
Piaśnica, poziomo 10 .............................................................................................. 49 
Ponary, poziomo 37................................................................................................. 55 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Praca niewolnicza, poziomo 23 ............................................................................... 52 
Represje niemieckie wobec cywilnej ludności Bydgoszczy, poziomo 35 ................ 55 
Rozkaz nr 1 Hitlera, pionowo 9................................................................................ 58 
Rzeź Ochoty, pionowo 36........................................................................................ 65 
Rzeź Woli, pionowo 34 ............................................................................................ 64 
Selbstschutz, pionowo 4 ......................................................................................... 57 
Sonderaktion Krakau, pionowo 2............................................................................. 56 
Stawiacz min, poziomo 6......................................................................................... 48 
Sturmtiger (potoczna nazwa ciężkiego moździerza kalibru 380), poziomo 32........ 54 
Szucha, pionowo 31 ................................................................................................ 64 
Święcany, pionowo 15............................................................................................. 60 
Ukraiński Legion Samoobrony, poziomo 5.............................................................. 48 
Żywe tarcze, poziomo 16......................................................................................... 50 
 
Rozdział 47 ZBRODNIE SOWIECKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 
Brygidki (potoczna nazwa), poziomo 19.................................................................. 70 
Burzyński Antoni, poziomo 12 ................................................................................. 68 
Butyrki, pionowo 13 ................................................................................................. 72 
Deportacje sowieckie, pionowo 17 .......................................................................... 73 
Deportacje sowieckie, pionowo 3 ............................................................................ 71 
Deportacje sowieckie, pionowo 5 ............................................................................ 71 
Deportacje sowieckie, pionowo 8 ............................................................................ 71 
Droga śmierci Mińsk-Czerwień, poziomo 20 ........................................................... 70 
Drohobycz, poziomo 15........................................................................................... 69 
Istriebitielnyje bataliony, pionowo 2 ......................................................................... 70 
Koniuchy, poziomo 1 .............................................................................................. 66 
Łubianka, poziomo 14 ............................................................................................. 69 
Miechowice, poziomo 6 ........................................................................................... 67 
Naliboki, poziomo 7 ................................................................................................. 67 
NKWD, pionowo 16 ................................................................................................. 73 
Obława Augustowska, pionowo 9............................................................................ 71 
Przyszowice, poziomo 10 ........................................................................................ 68 
Sierow Iwan, pionowo 11......................................................................................... 72 
Smiersz, poziomo 4 ................................................................................................. 67 
Zbrodnia katyńska, poziomo 18............................................................................... 69 
 
Rozdział 48 ŻOŁNIERZE AK INNYCH NARODOWOŚCI LUB WYZNAŃ 
Aronson Stanisław Witold, poziomo 22 ................................................................... 79 
Bago Teofil, pionowo 11 .......................................................................................... 81 
Baszmakow Wiktor, poziomo 12 ............................................................................. 77 
Baum Abram, poziomo 26 ....................................................................................... 80 
Białorusini w w Okręgu Nowogródek AK, pionowo 5 .............................................. 81 
Brookes Hubert, poziomo 24 ................................................................................... 79 
Dangić Jezdimir, pionowo 20................................................................................... 82 
Douw van der Krap Charles Louis Jean François, pionowo 18............................... 82 
Ewangelicy (pluton), pionowo 2............................................................................... 81 
Heijden Leendert, poziomo 21................................................................................. 79 
Hochman Perec Paweł, poziomo 18 ....................................................................... 78 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Huska Albin, poziomo 10......................................................................................... 77 
Iringh Mirosław, poziomo 17.................................................................................... 78 
Jeffery Ron, poziomo 1............................................................................................ 74 
Koenigswein Stanisław (Samuel), poziomo 19........................................................ 79 
Kopelman Leon, pionowo 23 ................................................................................... 82 
Lampe Willy, pionowo 6........................................................................................... 81 
Obrown August Agbola, pionowo 4 ......................................................................... 81 
Ostwind-Zuzia Stanisław, poziomo 7....................................................................... 75 
Podkowa Leśna (groby), pionowo 14 ...................................................................... 82 
Poznański Henryk, poziomo 9 ................................................................................. 76 
Safijew Sołtan, poziomo 27 ..................................................................................... 80 
Smith Walter Edward, pionowo 13 .......................................................................... 81 
Sotirowić Dragan Mihajlo, poziomo 3 ...................................................................... 74 
Ward John, poziomo 15........................................................................................... 77 
Węgierskie wojska, pionowo 15 .............................................................................. 82 
Willenberg Samuel, poziomo 25.............................................................................. 80 
Zaenker Manfred, poziomo 8................................................................................... 75 
Zielony Mikoła, poziomo 16 ..................................................................................... 78 
 
Rozdział 49 ŻOŁNIERZE AK – KOBIETY ODZNACZONE ORDEREM VIRTUTI 
MILITARI 
Adamska-Haschek Maria, pionowo 5 ...................................................................... 88 
Bigocka Hildegarda, pionowo 12 ............................................................................. 89 
Boczar Zofia Jadwiga, poziomo 15.......................................................................... 86 
Budny-Sujkowska Halina Aniela, pionowo 18 ......................................................... 91 
Dunin-Borkowska Zofia, pionowo 23 ....................................................................... 91 
Dziembowska Elżbieta, pionowo 8 .......................................................................... 88 
Gross-Ostrowska Elżbieta, pionowo 10................................................................... 89 
Krassowska-Bieńkiewicz Karolina, pionowo 17 ...................................................... 91 
Łowicka Władysława, pionowo 20 ........................................................................... 91 
Malessa Emilia, poziomo 19.................................................................................... 86 
Marczewska Róża Elżbieta, poziomo 4................................................................... 84 
Mijal Antonina Felicja, pionowo 9 ............................................................................ 89 
Mrowińska Wanda Helena, poziomo 1 .................................................................... 84 
Olszewska Maria, pionowo 2................................................................................... 88 
Piasecka Irena, pionowo 3 ...................................................................................... 88 
Ponińska-Konopacka Ewa, pionowo 14 .................................................................. 90 
Skarbek-Giżycka Maria Krystyna, poziomo 11........................................................ 85 
Steczowicz  Maria, poziomo 22 ............................................................................... 87 
Stępniewska Janina, poziomo 21 ............................................................................ 86 
Stypułkowska-Chojecka Maria, poziomo 24............................................................ 87 
Świeszcz-Łazor Zofia, poziomo 7............................................................................ 84 
Waliszewska Maria, pionowo 16 ............................................................................. 90 
Zawierta Ludwika, poziomo 13 ................................................................................ 85 
Zienkiewicz Maria Anna, pionowo 6 ........................................................................ 88 
Żyźniewska Janina, poziomo 25.............................................................................. 87 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Rozdział 50 ŻOŁNIERZE AK – „ŁAGIERNICY” 
Bałanda, pionowo 17 ............................................................................................... 99 
Bataliony robocze, poziomo 9 ................................................................................. 94 
Borowicze, poziomo 17 ........................................................................................... 95 
Ciechanów, pionowo 12 .......................................................................................... 98 
Dyzenteria, pionowo 5 ............................................................................................. 97 
Gułag, poziomo 3 .................................................................................................... 93 
Kaługa, poziomo 18................................................................................................. 95 
Kąkolewnica, pionowo 7 .......................................................................................... 97 
Kołyma, poziomo 20 ................................................................................................ 96 
Majdanek, poziomo 4 .............................................................................................. 93 
Meszki, pionowo 8 ................................................................................................... 97 
Obozy przetrzymywania trzeciej grupy, pionowo 14 .............................................. 98 
Ostaszków, poziomo 1 ............................................................................................ 93 
Przemyśl, pionowo 16 ............................................................................................. 99 
Rembertów, poziomo 13.......................................................................................... 94 
Riazań, poziomo 15................................................................................................. 94 
Skrobów, poziomo 10 .............................................................................................. 94 
Stalin Józef, poziomo 6 ........................................................................................... 93 
Stalinogorsk, pionowo 2 .......................................................................................... 97 
Trzebuska, poziomo 19 ........................................................................................... 96 
Workuta, pionowo 11............................................................................................... 98 
 
Rozdział 51 ŻOŁNIERZE AK ODZNACZENI ORDEREM VIRTUTI MILITARI 
Billewicz Gustaw, pionowo 28 ............................................................................... 105 
Bonawentura Jan, poziomo 22 .............................................................................. 101 
Brzosko Zygmunt, poziomo 19 .............................................................................. 101 
Budzanowski Teofil, poziomo 29 .......................................................................... 102 
Czarnecki Ryszard, poziomo 17............................................................................ 101 
Dominik Jerzy, poziomo 34 ................................................................................... 102 
Dutkowska Elżbieta, pionowo 4............................................................................. 103 
Garlicki Władysław, pionowo 8 .............................................................................. 103 
Gebert Jerzy, pionowo 18...................................................................................... 104 
Giżyński Lucjan, pionowo 6 ................................................................................... 103 
Gołębiowski Tadeusz, poziomo 14........................................................................ 101 
Herman Franciszek, pionowo 31 ........................................................................... 105 
Jaworowski Jan, pionowo 7................................................................................... 103 
Kocher Eugeniusz, poziomo 11............................................................................. 100 
Kotowski Alfons, poziomo 26................................................................................. 102 
Kozicki Stanisław, poziomo 12 ............................................................................. 100 
Kryński Henryk, pionowo 27 .................................................................................. 104 
Leopold Stanisław, pionowo 30 ............................................................................. 105 
Łazarski Michał, poziomo 3 ................................................................................... 100 
Łukoski Andrzej, pionowo 10................................................................................. 103 
Majcherczyk Tadeusz, poziomo 5 ......................................................................... 100 
Mazurkiewicz Franciszek, poziomo 36 .................................................................. 102 
Morbitzer Wojciech, pionowo 5.............................................................................. 103 
Morro Andrzej, poziomo 32 ................................................................................... 102 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Nowodworski Cezary, pionowo 23 ........................................................................ 104 
Okolski Konrad, poziomo 15.................................................................................. 101 
Ostrowski Jan, poziomo 20 ................................................................................... 101 
Rodowicz Jan, poziomo 9...................................................................................... 100 
Sobolewski Janusz, pionowo 16............................................................................ 104 
Srzednicki Stanisław, poziomo 33 ......................................................................... 102 
Szaniawski Stefan, pionowo 21............................................................................. 104 
Szczepański Józef, pionowo 1 .............................................................................. 103 
Towarnicki Tadeusz, pionowo 13 .......................................................................... 104 
Urbanyi Zygfryd, pionowo 24................................................................................. 104 
Weil Jerzy, poziomo 35 ......................................................................................... 102 
Wiwatowski Tadeusz, pionowo 2........................................................................... 103 
Zagórski Wacław, poziomo 25............................................................................... 101 
 
Rozdział 52 ŻOŁNIERZE AK – REPREZENTANCI NAUKI, KULTURY  I SZTUKI 
Anderska Halina Maria, poziomo  22..................................................................... 107 
Bartelski Lesław Marian, poziomo  24 ................................................................... 108 
Bartoszewski Władysław, pionowo  13.................................................................. 110 
Brzęk Gabriel, pionowo  10 ................................................................................... 109 
Budrewicz Olgierd, pionowo  1 .............................................................................. 108 
Burke Edmund, pionowo  9 ................................................................................... 109 
Cegiełła Janusz Wojciech, pionowo  21 ................................................................ 111 
Chrzanowski Wiesław, pionowo  16 ...................................................................... 110 
Damrosz Ryszard, poziomo  3 .............................................................................. 106 
Ficowski Jerzy Tadeusz, poziomo  7..................................................................... 107 
Findeisen Władysław, poziomo  4 ......................................................................... 106 
Garlicki Marian, poziomo  15 ................................................................................. 107 
Gieysztor Aleksander, poziomo  27....................................................................... 108 
Gliński Wieńczysław, pionowo  6........................................................................... 109 
Gołas Wiesław, poziomo  25 ................................................................................. 108 
Grochmal Stanisław Józef, poziomo  6 ................................................................. 107 
Groszkowski Janusz, pionowo  8 .......................................................................... 109 
Janowska Alina Maria, pionowo  20 ...................................................................... 111 
Jara Zbigniew Juliusz, poziomo  11....................................................................... 107 
Kawecki Zygmunt, poziomo  5............................................................................... 106 
Kędzierski Jerzy Daniel, pionowo  19.................................................................... 111 
Kieniewicz Stefan, poziomo  23............................................................................. 108 
Komornicki Stanisław, pionowo  5 ......................................................................... 109 
Kozłowski Leopold, pionowo  18 ........................................................................... 111 
Kwiatkowska-Kielska Irena, poziomo  26 .............................................................. 108 
Ładysz Bernard, poziomo  14................................................................................ 107 
Łapicki Andrzej, pionowo  2................................................................................... 108 
Marusarzówna Helena, pionowo  12 ..................................................................... 110 
Matul Henryk, pionowo  17 .................................................................................... 110 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Rozdział 53 ŻOŁNIERZE AK – SKAZANI I ZAMORDOWANI W POLSCE 
LUDOWEJ 
Abramowski Stanisław, poziomo 9 ........................................................................ 113 
Adamiecki Bernard Antoni, pionowo 8................................................................... 116 
Alchimowicz Wacław Kazimierz, pionowo 7 .......................................................... 115 
Bejt Tadeusz, pionowo 3 ....................................................................................... 115 
Boguszewski Józef, pionowo 6.............................................................................. 115 
Bronarski Stefan, pionowo 2.................................................................................. 114 
Czyż Kazimierz, poziomo 17 ................................................................................. 114 
Dubiela Władysław, poziomo 5.............................................................................. 112 
Dybowski Konrad, poziomo 16 .............................................................................. 113 
Dydo Stanisław, pionowo 1 ................................................................................... 114 
Gajdek Adam, pionowo 15 .................................................................................... 117 
Grocholski Ksawery, poziomo 15 .......................................................................... 113 
Kęska Zygmunt, pionowo 10 ................................................................................. 116 
Kmiołek Jan, pionowo 14....................................................................................... 117 
Komorowski Wiktor Bogdan, poziomo 19.............................................................. 114 
Książek Henryk, pionowo 13 ................................................................................. 117 
Kudlik Władysław, poziomo 18 .............................................................................. 114 
Lazarowicz Adam Kalikst Łukasz, poziomo 4........................................................ 112 
Marcinkowski Józef Walenty, pionowo 11............................................................. 116 
Mróz Franciszek, poziomo 12................................................................................ 113 
Rozdział 54 ŻOŁNIERZE AK W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH  
ORAZ OBOZACH JENIECKICH – OFLAGACH I STALAGACH 
Gwara obozowa, poziomo 22 ................................................................................ 122 
Koncentration Lager Dachau, pionowo 11 ............................................................ 126 
Kościół św. Wojciecha, pionowo 20....................................................................... 128 
KZ Flossenbürg, poziomo 17................................................................................. 121 
KZ Manheim-Sandhofen, pionowo 18 ................................................................... 127 
KZ Neuengamme, pionowo 6 ................................................................................ 125 
Marsz śmierci, pionowo 19 .................................................................................... 128 
Marsze śmierci, poziomo 14.................................................................................. 120 
Obóz koncentracyjny, poziomo 24 ........................................................................ 123 
Oflag II C Woldenberg, poziomo 5 ........................................................................ 119 
Oflag IX C Molsdorf, poziomo 2............................................................................. 118 
Oflag, poziomo 1 ................................................................................................... 118 
Ożarów, poziomo 12.............................................................................................. 119 
Pruszków, pionowo 10........................................................................................... 126 
Smereczyński Władysław, poziomo 7 ................................................................... 119 
Stalag 344 Lamsdorf, pionowo 4 ........................................................................... 124 
Stalag IV-B Mühlberg, poziomo 23........................................................................ 123 
Stalag IV-B/H Zeithain, pionowo 13....................................................................... 126 
Stalag VI C Oberlangen, pionowo 9 ...................................................................... 125 
Stalag X B Sandbostel, pionowo 16 ...................................................................... 127 
Stalag XI A Altengrabow, pionowo 21 ................................................................... 121 
Stalag XI B Fallingbostel, pionowo 2 ..................................................................... 124 
Stalag, pionowo 8 .................................................................................................. 125 
Związek Orzeł, poziomo 15 ................................................................................... 120 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Rozdział 55 ŻOŁNIERZE AK W POLSKICH WIĘZIENIACH KARNO-ŚLEDCZYCH 
ORAZ SĘDZIOWIE I PROKURATORZY APARATU REPRESJI  
W LATACH 1944 – 1956 
Badecki Józef, pionowo 13.................................................................................... 139 
Białystok, pionowo 11............................................................................................ 139 
Brystiger Julia, pionowo 23.................................................................................... 142 
Bukowiński Zygmunt, poziomo 12 ......................................................................... 131 
Chimczak Eugeniusz, poziomo 8 .......................................................................... 130 
Cypryszewski Stanisław, pionowo 8...................................................................... 138 
Dezinformacja, pionowo 19 ................................................................................... 140 
Fejgin Anatol, pionowo 26 ..................................................................................... 142 
Fordon, poziomo 35............................................................................................... 135 
Gajewski Adam, poziomo 36 ................................................................................. 136 
Główny Zarząd Informacji, pionowo 9 ................................................................... 138 
Heda Antoni, pionowo 17 ...................................................................................... 140 
Hryckowian Jan, poziomo 25................................................................................. 133 
Humer Adam Teofil, poziomo 24 ........................................................................... 132 
Inowrocław, pionowo 22 ........................................................................................ 141 
Kurkowa, pionowo 32 ............................................................................................ 143 
Lublin, pionowo 7................................................................................................... 138 
Łódź (ul. Długa), pionowo 18................................................................................. 140 
Metoda haka, poziomo 14 ..................................................................................... 131 
Metoda odwróconego stołka, poziomo 15............................................................. 131 
Mojek Jan, poziomo 30.......................................................................................... 134 
Montelupich, poziomo 16....................................................................................... 132 
Podlaski Henryk, poziomo 33 ................................................................................ 135 
Pomiechówek, poziomo 28.................................................................................... 134 
Radom, pionowo 20............................................................................................... 140 
Rawicz, poziomo 21 .............................................................................................. 132 
Romkowski Roman, poziomo 5 ............................................................................. 129 
Różański Józef, pionowo 21.................................................................................. 140 
Stanisław Zarako, poziomo 1 ................................................................................ 129 
Toledo, poziomo 6 ................................................................................................. 130 
Tratwa, poziomo 31 ............................................................................................... 134 
Widaj Mieczysław, pionowo 4................................................................................ 137 
Więzienia szczebla centralnego, pionowo 29........................................................ 143 
Więzienie Mokotowskie, pionowo 27..................................................................... 143 
Wolińska–Brus Helena, pionowo 3........................................................................ 137 
Wronki, pionowo 2 ................................................................................................. 136 
Wymuszanie, poziomo 34 ..................................................................................... 135 
Ziółek Wacław, pionowo 10 ................................................................................... 139 
 
Rozdział 56 ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ – ZAMORDOWANI   
I POCHOWANI NA „ŁĄCZCE” 
Abramowski Stanisław, poziomo 17 ...................................................................... 145 
Borowiec Władysław, pionowo 18 ......................................................................... 147 
Borowski Henryk, poziomo 26 ............................................................................... 145 
Bukowski Edmund, poziomo 27 ............................................................................ 146 
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IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK 

Dekutowski Hieronim, pionowo 15 ........................................................................ 147 
Gajdek Adam, poziomo 8 ...................................................................................... 144 
Kasznica Stanisław, poziomo 25 ........................................................................... 145 
Kuliński Zygfryd, pionowo 1................................................................................... 146 
Łukasik Stanisław, pionowo 20.............................................................................. 144 
Łukaszewicz Józef, poziomo 28 ............................................................................ 146 
Miatkowski Jerzy, pionowo 16 ............................................................................... 147 
Olechnowicz Antoni, pionowo 13........................................................................... 146 
Pelak Tadeusz, poziomo 5 .................................................................................... 144 
Rakoczy Karol, poziomo 9..................................................................................... 145 
Smoliński Eugeniusz, pionowo 22......................................................................... 147 
Szendzielorz Zygmunt, poziomo 24 ...................................................................... 145 
Tudruj Edmund, poziomo 23 ................................................................................ 145 
Walicki Wacław, pionowo 2 ................................................................................... 146 
Wasilewski Arkadiusz, poziomo 6 ......................................................................... 144 
Widelski Ryszard, poziomo 21 .............................................................................. 145 
 
Rozdział 57 „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” 
Armia Krajowa Obywatelska, poziomo 38............................................................. 157 
Bernaciak Marian, poziomo 28 .............................................................................. 155 
Bij bolszewika, pionowo 21.................................................................................... 167 
Borysewicz Jan, pionowo 33 ................................................................................. 171 
Broński Zdzisław, poziomo 24 ............................................................................... 153 
Burba Stanisław, poziomo 14 ................................................................................ 150 
Cezary (gra operacyjna), poziomo 41 ................................................................... 159 
Ciepliński Łukasz, pionowo 11 .............................................................................. 165 
Dekutowski Hieronim, poziomo 15 ........................................................................ 150 
Flame Henryk, poziomo 39.................................................................................... 158 
Franczak Józef, poziomo 32.................................................................................. 155 
Gurgacz Władysław, pionowo 27 .......................................................................... 168 
Herbert Zbigniew Bolesław Ryszard, pionowo 5 ................................................... 162 
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	IV. INDEKS TEMATYCZNY HASEŁ KRZYŻÓWEK
	V. UWAGI I UZUPEŁNIENIA

	Autor wpisanych haseł: 
	PrintButton1: 
	1 Przykładowy program do konwersji PDFMate Free PDF Converter: 
	2 Przykładowy program do konwersji Calibre: 
	służb pomocniczych, obejmujących regulację ruchu, łączność i ratownictwo: 
	odbudowy ZHP po wojnie, realizowane zgodnie z programem Szarych Szere: 
	ków Wojskowo-Cywilnego Klubu Sportowego „Junak” Drohobycz, działająca od: 
	rych Szeregów, grupująca harcerzy w wieku 15-17 lat. Pełnili oni służbę w ma: 
	13: 
	15: 
	19. „Bądź: 
	21: 
	22. Naczelna Rada: 
	24. Akcja: 
	25: 
	dni powstania pocztowcy w harcerskich mundu: 
	cerski AK zorganizowany 30 października 1939 przez: 
	i pracy w wolnej Polsce, w czasie jej odbudowy (inna, rzadziej spotykana, na: 
	9 ) wspierany przez Główną: 
	5 ) Oznaczenie w programie Szarych Szeregów okresu służby i: 
	8 ) Kryptonim zastępów – w strukturze organizacyjnej Szarych: 
	10 ) , ps. „Stefan Orsza”, „Witold”, „K. Krzemień” (ur: 
	9 ) (WSS) – forma zorganizowania od 6: 
	9 ) – gałąź wiekowa Szarych Szeregów, grupująca peł: 
	gów: 
	Flo” (ur. 4 maja 1915 w Gorzycach, zm. 20 lutego 1944 w Gross-Rosen: 
	1912 w Poznaniu, zm. 2 marca 1996 w Warszawie) – sekretarz wojewody ślą: 
	otrzymał Tadeusz Zawadzki „Zośka: 
	otrzymał Aleksy Dawidowski za zdję: 
	i walki w konspiracji oraz przygotowania do powstania (inna, rzadziej spotyka: 
	przygotowujące do odbudowy ZHP po wojnie, realizowane zgodnie z progra: 
	regów: 
	przede wszystkim o konspiracyjne struktury Szarych Szeregów), założonej: 
	AK, zmieniony w styczniu 1944 na „Pegaz” (Przeciw-Gestapo). Późną wiosną: 
	11 ) Piechoty, które ukończyło ponad 4 tys. słuchaczy: 
	5 ) (nr rejonu: 
	6 ) Zorganizowano trzy kursu dla elewów oraz kursy podoficerskie: 
	12 ) rodzin poszczególnych podchorążych i innych: 
	7 ) (słownie: 
	9 ) (1942), Instrukcja o łączności – radio (1943), Dywersja kole: 
	6 ) tysiące dwieście (słownie) – liczba absolwentów Szkół Podcho: 
	6 ), lub mini: 
	3 Przy układaniu krzyżówki wykorzystano pracę: Reszel Edward, Tajne podchorążówki Szkoły Podchorążych: 
	8: 
	3 ), zorganizowana w rezerwacie: 
	5: 
	8 ). (słownie) – czas trwania szkolenia w Szkołach Podchorążych: 
	8 ) Kryptonim Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty założonej: 
	7: 
	4 ) Nazwa słuchacza Szkoły Podchorążych Rezerwy: 
	9 ) z ram AK. Była to konspiracja w konspiracji: 
	6 ) Rozpoczęła zajęcia latem: 
	6: 
	10: 
	8 ) dziewięćdziesiąt pięć (słownie) – liczba godzin wykładowych: 
	7 ) podchorążego i dostawali przydział do jednostek. Prawie regu: 
	11 ), Nauka o broni piechoty: 
	9: 
	8 )”, utworzona w styczniu 1942. Komendant – mjr Władysław: 
	7 ) na zgrupowaniach leśnych, np: 
	4: 
	6 )”, obejmującego obszar przedwojennego powiatu warszawskie: 
	opracowany przez inż. Wacława Zawrotne: 
	produkowany w warunkach konspiracyjnych przez: 
	4 Tadeusz Zawadzki, Broń powstańczej Warszawy: 
	powtarzalny kalibru 45 mm. Magazynek jednorzędo: 
	rabellum produkowany w czasie II wojny: 
	gów Groniowskiego. Wyprodukowano tam 4 działka bezodrzutowe z rur docią: 
	zakładzie: 
	łu III KG AK – komórka AK zajmująca się przystosowaniem do użytku materia: 
	podczas Powstania Warszawskiego w kamienicy przy ulicy Hożej 51, nazwa ta: 
	5 http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/rurowa–wyrzutnia–butelek–zapalajacych.php: 
	maszynowy, był podstawowym ciężkim ka: 
	rowych wyrzutni butelek zapalających używanych podczas Powstania War: 
	wz. 98a) – polski karabin powtarzalny: 
	produkowany w warunkach konspiracyjnych przez: 
	konstrukcji Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskie: 
	5 lipca 1956 w Warszawie), ps. „Ryszard” – szef Wydziału Produkcji Konspira: 
	nia Warszawskiego m.in. przy szturmie na budynek PAST-y: 
	mian”, „Halny” (ur. 27 października 1900 w Żytomierzu, zm. 11 czerwca 1974 w: 
	produkowany od 1941 roku. Był dostarcza: 
	Infantry Anti Tank) – brytyjski granat: 
	wym wyrzutni butelek zapalających używanych podczas Powstania Warszaw: 
	maszynowy. Pierwszy seryjny karabin: 
	ny przez Polikarpa Rybickiego ps. „Komar: 
	KG AK (kryptonim „Leśnictwo”), powstałej w maju 1940. Podczas Powstania: 
	dzaj prymitywnego granatu zapalającego. Składa się ze szklanej: 
	powtarzalny konstrukcji niemieckiej z okresu przed I: 
	wej (kryptonimy „Teodor”, „Remiza”) – komórka AK zajmująca się produkcją: 
	roku, zm. 29 lipca 1990 roku) – inżynier, szef Biura Studiów i Badań Technicz: 
	ognia produkowany podczas II: 
	polski ręczny karabin maszynowy z okresu: 
	4 ) – w Warszawie utworzono Zbiorową Delegaturę Rządu RP: 
	4 ) – w Polsce po raz pierwszy obchodzono święto państwo: 
	4 ) – wykonanie wyroku śmierci na gen. „Nilu: 
	4 ) – w zasadzce ginie Stanisław Marchewka ps. „Ryba: 
	4 ) – awansowanie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: 
	4 ) – żołnierz AK, emerytowany krakowski piekarz Walenty: 
	4 ) – wykonanie wyroków śmierci na Józefie Batorym, Fran: 
	4 ) – konspiracyjne wzniesienie na: 
	zrzutu cichociemnych nad Polską, zrzucając oficerów łącznikowych w rejonie: 
	rownictwo Walki Podziemnej. 30 czerwca … został aresztowany gen. Stefan: 
	najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego: Stanisławowi Bro: 
	tanckim, w których imieniu budynkiem administruje Fundacja Polskiego Pań: 
	zostaje zamordowany rtm. Witold Pilecki: 
	Obywatelskiej w Majdanie Kozic Górnych ginie Józef Franczak „Lalek” – ostatni: 
	jową. Na jej czele stanął gen. Stefan „Grot” Rowecki: 
	Victis” przez regenta cmentarza wojskowego ks. kanonika M. Żemralskiego: 
	rzył Muzeum Powstania Warszawskiego: 
	znaczenie państwowe – Order Orła Białego Janowi Nowakowi–Jeziorańskiemu: 
	Armii Krajowej w Londynie Studium Polski Podziemnej: 
	śniewskiego na stopień generała brygady Aleksandra Ścibor-Rylskiego, żołnie: 
	Zgrupowania AK „Kryska” zamordowanego przez Niemców 23 września 1944: 
	Emila: 
	Fieldorfa: 
	dek” wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej: 
	nie Józefowi Franczakowi ps. „Lalek” – ostatniemu Żołnierzowi Wyklętemu: 
	Warszawy, znany jako warszawska Nike. Został on zaprojektowany przez Ma: 
	wa Służba Zwycięstwu Polski. Dowódcą SZP został gen. Michał Tokarzewski: 
	śmiertnie najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła gen. Franciszkowi: 
	dium Polski Podziemnej w Londynie Pt. „Armia Krajowa w dokumentach: 
	18. 1 sierpnia: 
	Komorowskiego Krzyża Armii Krajowej: 
	harcerza-powstańca warszawskiego Jerzego Świderskiego (ps. „Lubicz”) w: 
	zeum Armii Krajowej w Krakowie: 
	AK, płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”. Rozbrojono i zatrzymano także: 
	piątego w kolejności polskiego państwowego odznaczenia cywilnego, nadawa: 
	i Osób Represjonowanych: 
	najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego ppłk. Łukaszowi Cie: 
	Kamiennej, zm. 28 stycznia 1944). We wrześniu 1939 walczył jako ochotnik: 
	wiadowczym, działająca w okresie II wojny światowej. Kryptonimy: „Mu”, „Nur: 
	ramilitarnym i społecznym, składającej się w większości z ziemian i przemy: 
	października 1898 – zm. prawdopodobnie w 1944) – płk WP, szef wywiadu: 
	struktor lotniczy szybowców. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Studio: 
	sko) – był szefem kontrwywiadu Armii Poznań w 1939 roku. Wzięty przez: 
	agresji III Rzeszy na ZSRR w trakcie II wojny światowej. Wywiad ZWZ dostar: 
	ps. „Rygor” (ur. 25 lutego 1896 w Jazgarzewie, zm. 29 lipca 1989 w Londynie: 
	czerwca 1960 w Londynie). Podczas II wojny światowej był doradcą politycz: 
	26 października 1994 w Monachium) – razem z Eugeniuszem Świerczewskim: 
	Fischer: 
	szeroko rozumianego bezpieczeństwa funkcjonującej w podziemiu organizacji: 
	1942 przez Sicherheitsdienst i Abwehrę z Polaków i Rosjan w celu infiltracji: 
	czerwca 1944 w Warszawie) – dziennikarz, krytyk teatralny, żołnierz konspira: 
	zdobył niewybuch pocisku V-2 wystrzelonego z poligonu Pustków-Blizna. Nie: 
	Włocawku, zm. 21 września 1987 w Warszawie) – mjr, oficer wywiadu i Armii: 
	marca 1941 w Warszawie) – polski, austriacki i niemiecki aktor, jeden: 
	niemiecki ośrodek badań nad nowymi broniami III Rzeszy, m.in. nad pociskami: 
	przybrane nazwisko Michał Zakrzewski, ps. „Hipolit”, „Oskar” (ur. 14 październi: 
	jowej „Zachód”, działającej nie tylko na terenie zachodniej Polski, ale także na: 
	koło Dortmundu, zm. 8 stycznia 2005 w Poznaniu). W kampanii wrześniowej: 
	czeństwa i Kontrwywiadu w ramach Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego: 
	głównie z zaprzysiężonych członków policji granatowej oraz policji kryminalnej: 
	Bałtyk 303” wywiadu ofensywnego AK „Lombard” w ośrodku rakietowym Pee: 
	1972 w Warszawie). Jako uczeń gimnazjum w 1918 brał udział w obronie Lwo: 
	ca w latach 1939-1940. Została utworzona 9 listopada 1939 przez połączenie: 
	Juliusz Kozłowski”, „gen. Julius von Hallman”, „gen. Karl Leopold Jansen: 
	nika 1904 w Stanisławowie, zm. 21 grudnia 1952 w więzieniu mokotowskim w: 
	Tęczyński”, „Kaniewski”, „Stewit”. (ur. 3 kwietnia 1903 w Moskwie, zm. 18: 
	wanie i rozpoznanie technologii produkcji benzyny syntetycznej w fabryce Hy: 
	nika 1944 w Łodzi) – dowódca brygady (Waffen-SS Brigadeführer) Rosyjskiej: 
	racyjna ochotnicza formacja zbrojna podczas II wojny światowej. Została utwo: 
	B IV” przejęty przez powstańców na: 
	złożony z Azerów oddział wojskowy: 
	pantów niemieckich w lasach w pobliżu Wejherowa. Rozpoczęły się one pod: 
	dowców uczelni lwowskich dokonana nad ranem 4 lipca 1941 przez Ein: 
	16: 
	18: 
	ngsträger Sd.Kfz.302, 303, Goliath: 
	Ausserordentliche Befriedungsaktion), którą okupanci niemieccy przeprowadzili: 
	Polsce, zarówno jako element eksploatacji gospodarczej, jak i wyniszczenia: 
	z form egzekwowania przez Niemców: 
	niem. „miotacz mgły”) wykorzystywanym przez Niemców w czasie Powstania: 
	ca 1945 w Altshausen) – SS-Oberführer i dowódca specjalnej jednostki karnej: 
	zwa ciężkiego moździerza kalibru 380: 
	w Generalnym Gubernatorstwie w Warszawie. Polaków osadzano tam już 2: 
	miasta 5 września 1939 żołnierze Wehrmachtu zgromadzili na rynku miasta: 
	Wilnem. W latach 1941-1944 las w: 
	Auschwitz II) i KL: 
	stała się symbolem martyrologii chłopów polskich w latach II wojny światowej: 
	ciwko krakowskiemu środowisku polskich uczonych, przeprowadzona 6 listopa: 
	Polaków przez Niemców odbywały się praktycznie od momentu rozpoczęcia: 
	litarna złożona z osób narodowości niemieckiej działająca w czasie I i II wojny: 
	Warszawą gdzie 28 maja 1942 roku: 
	wstania Warszawskiego Himmlerowi oraz szefowi sztabu generalnego Naczel: 
	12: 
	13: 
	undefined: 
	ne w dniach 19 i 20 maja 1942 roku dokonały zbrodni na ludności polskiej. Pre: 
	w której 20 czerwca 1944 roku litewski: 
	na okupowanych ziemiach polskich między wrześniem 1939 a wiosną 1940: 
	polityki terroru okupanta niemieckiego: 
	nia 1933, która w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu: 
	określenie dotyczące dzieci mieszka: 
	ca Dolna (woj. małopolskie, pow. nowotarski) dokonanej przez okupantów nie: 
	rowych egzekucji przeprowadzonych: 
	budynek pod numerem 25 został prze: 
	minacja mieszkańców jednej z war: 
	grabieży: 
	głównie narodowości żydowskiej, wymordowali co najmniej 38 polskich miesz: 
	skowego, działającego w latach 1943-1946, stosowana w ZSRR podczas wojny: 
	nierze Armii Czerwonej w dniach od 25 do 27 stycznia 1945 popełnili zbrodnię: 
	oddziały sowieckich partyzantów 8 maja 1943. W celu obrony przed grabieżą: 
	stycznia 1945 popełnili zbrodnię na cywilnych mieszkańcach (województwo: 
	jego rozbrojenia. Następnie rozstrzelali dowódcę, jego oficerów i kilkudziesięciu: 
	nosząca: 
	W ostatnich dniach czerwca 1941 wymordowano w nim około 1,2 tys. więźniów: 
	styczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną: 
	więzienia we Lwowie przy ul. Kazimie: 
	polskich, eskortowanych przez NKWD w czerwcu 1941 roku. W chwili ataku: 
	kie pomocnicze formacje paramilitarne w strukturze NKWD, formowane z lud: 
	stąpiła na przełomie czerwca i lipca 1940 i dotyczyła w głównej mierze ucieki: 
	ZSRR – odbyła się 10 lutego 1940 roku, objęła rodziny osadników wojskowych: 
	przeprowadzona rok: 
	wadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej siłami 385. Pułku: 
	w Armii Czerwonej, następnie skierowany do NKWD. W latach 30. osobisty se: 
	i śledcze w Moskwie, służące także do: 
	w skład Rady Komisarzy Ludowych rządu ZSRR, istniejący pod tą nazwą w la: 
	piła 13 kwietnia 1940 i dotknęła rodziny wcześniej aresztowanych urzędników: 
	Auckland) – żołnierz brytyjskiego wywiadu i Armii Krajowej, pisarz. Dostał się: 
	w miejscowości Vranje, zm. 6 czerwca 1987 w Salonikach) – Jugosłowianin: 
	6 Przy opracowaniu krzyżówki korzystałem m.in. z poniższych pozycji: 
	Stanisław Ostwind: 
	Manfred: 
	września 1944 w Warszawie) – kapral pochodzenia żydowskiego. Był żołnie: 
	Wermachtu, służył w jednostkach sanitarnych na froncie wschodnim. Razem z: 
	wódca plutonu w kompani AK por. „Kwarcianego”. Nie chciał iść po raz drugi do: 
	uczestnik Powstania Warszawskiego. W dniach 10 maja 1940 – 20 kwietnia: 
	w oddziale ppor. Radziwonika ps. „Olech”. Oddział walczył z jednostkami hitle: 
	Stanko” – ppor., dowódca 535: 
	Placu Trzech Krzyży i uczestnik Powstania Warszawskiego (nazwisko konspi: 
	oddziału żydowskiego walczącego w powstaniu w składzie batalionu „Wigry: 
	Uczestniczył w działaniach w Śródmieściu w składzie III Obwodu „Waligóra: 
	Żyd, oficer Armii Krajowej w stopniu podporucznika, żołnierz elitarnej jednostki: 
	1 lutego 1984 w Ottawie). W lipcu 1940 zgłosił się na ochotnika do RCAF: 
	larz, więzień Treblinki, uczestnik Powstania Warszawskiego, kawaler orderu: 
	1944 brał udział w walkach polskiej samoobrony z oddziałami UPA, wspartymi: 
	Turek” (ur. ?, zm. 22 września 1944 w Warszawie) – kpt. Armii Czerwonej, dok: 
	Szulcowie itd.). Pluton walczył na Woli, Starówce (załoga PWPW) i na Żolibo: 
	uczestnik Powstania Warszawskiego. Walczył w Śródmieściu w batalionie: 
	mii Krajowej stanowili Białorusini prawosławni: 
	skiego w Zgrupowaniu „Bartkiewicz”, m.in. na ul. Królewskiej, uczył Polaków: 
	dmanie. Już w roku 1942 nawiązał kontakt z oddziałem partyzanckim: 
	w Sydney) – australijski żołnierz, jedyny Australijczyk, który brał bezpośredni: 
	nym znajdują się groby trzech żołnierzy węgierskich z garnizonu stacjonujące: 
	wy, oficer Koninklijke Marine, uczestnik II wojny światowej. Wzięty do niewoli po: 
	światowej, początkowo podjął się kolaboracji z reżimem Nedića, następnie: 
	w Warszawie w rodzinie żydowskich kupców, właścicieli sklepu „Bronisława: 
	Bałdrzychowska, zm. 20 grudnia 1983 roku w Warszawie) – podporucznik Woj: 
	26 kwietnia 1944 w Warszawie). W 1928 roku zdała maturę i rozpoczęła studia: 
	podporucznik Wojska Polskiego. Córka Juliana i Pauliny z d. Dąbrowskiej: 
	1908 w Warszawie, zm. 15 czerwca 1952 w Londynie). Córka Jerzego i Stefanii: 
	Miluzie) – podporucznik Wojska Polskiego. Żona Józefa, emigranta, górnika: 
	3 lipca 2007 w Warszawie) – ppłk Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Córka: 
	tego 1909 w Rostowie, zm. 5 czerwca 1949 w Warszawie) – kapitan Wojska: 
	zm. 20 czerwca 1992 w Warszawie) – podporucznik Wojska Polskiego. Córka: 
	powszechną i w latach 1929-1933 uczyła się w Prywatnym Żeńskim Semina: 
	Warszawie). Łączniczka batalionu „Parasol” Armii Krajowej, matka Mirosława: 
	w Oświęcimiu) – podporucznik Wojska Polskiego. Właścicielka sklepu tekstyl: 
	Dębieniec koło Wolbromia. W konspiracji łączniczka Komendy Obwodu Armii: 
	nach na Wołyniu, zm. 22 października 1982 w Warszawie) – kapitan Wojska: 
	w Warszawie, zm. 15 lutego 2005 w Australii) – starszy sierżant Wojska Pol: 
	Baranowicz, zm. 1 grudnia 1985 w Warszawie). Córka Mitrofana Bogdana i Ma: 
	wie). Córka Feliksa (oficer Wojska Polskiego, zginął w kampanii wrześniowej) i: 
	zm. 9 marca 1986 w Warszawie) – kapitan Wojska Polskiego. Lekarz medycy: 
	zm. 15 listopada 2007 tamże) – podporucznik Wojska Polskiego. Córka Wacła: 
	ur. 2 czerwca 1910 w Gdyni, zm. 11 grudnia 1943 w Oświęcimiu) – podpo: 
	W lutym 1943 została zaprzysiężona do Armii Krajowej i jako żołnierz Obwodu: 
	blinie, zm. 18 lutego 1941 tamże) – podporucznik Wojska Polskiego. Nauczy: 
	pada 1891 w Filipach Czeremyskich na Podolu, zm. 13 września 1941 w War: 
	września 1900 w Warszawie, zm. 28 sierpnia 1970 w Kanadzie) – porucznik: 
	zm. 29 maja 1943 w Warszawie) – porucznik Wojska Polskiego. Mieszkała: 
	dziernika 1904 w Druskiennikach, zm. 3 maja 1943 w Wilnie) – porucznik Woj: 
	ternowano szeregowców i podoficerów: 
	rym więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za: 
	terenu Rosjanie natychmiast utworzyli obóz filtracyjny NKWD dla żołnierzy AK: 
	nia 1878 w Gori, zm. 5 marca 1953 w Kuncewie) – sowiecki polityk pochodze: 
	NKWD po wojnie. Oprócz nich występowały Obozy kontrolno-filtracyjne: 
	funkcjonującego w latach 1944-1945. NKWD rozbroiło tam 27. Dywizję Piecho: 
	nurej sławie. Wywożono stąd żołnierzy AK na północ ZSRR całymi pociągami: 
	pracowników Delegatury Rządu – inna nazwa obozu Diagilew. Pierwszy trans: 
	9: 
	6: 
	rza (inaczej „Mały Katyń”) – obóz kon: 
	największej grupy obozów pracy przy: 
	go wycieńczenia organizmu – dystrofii: 
	dował się obóz NKWD dla żołnierzy AK, WiN i BCh, dezerterów oraz ludzi: 
	mm długości. Samice – same będąc pasożytami – przenoszą pasożyty krwi i: 
	Uralu, 160 km na północ od Kola: 
	wieci mordowali i więzili tam żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajo: 
	żołnierzy polskich zbrojnych organizacji niepodległościowych w ramach maso: 
	nych żołnierzy AK przebierano w mundury niemieckie i wywożono do Rosji jako: 
	wieniowe w obozie. Porcja otrzymanego chleba określana jest w relacjach na: 
	Dowódca zgrupowania w Obwodzie Praga Okręgu Warszawa AK. Zginął pod: 
	browie Górniczej. Dowódca 1. kompanii w batalionie „Łukasiński”, którą w cza: 
	Warszawie. Zastępca dowódcy plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” batalionu: 
	w Warszawie. Dowódca plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka: 
	wódca plutonu w 3. kompanii batalionu „Zośka”. Pośmiertnie odznaczony Orde: 
	w Końskich. Zastępca dowódcy plutonu w batalionie „Miotła”. Poległ 13 wrze: 
	niewicach. Dowódca plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. 11: 
	w Warszawie. Dowódca drużyny w 1. kompanii „Zemsta” batalionu „Pięść”. Do: 
	żyny plutonu „Sad”, 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Poległ 11 lub 12: 
	w kompanii wolskiej Zgrupowania „Leśnik”. Odznaczony pośmiertnie rozkazem: 
	w Warszawie. Dowódca drużyny w plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy” batalionu: 
	Kijowie. 1 sierpnia 1944, po wybuchu Powstania Warszawskiego, wraz z pra: 
	8 ) , ps. „Okoń”, ur. 14 sierpnia 1899. Dowódca bata: 
	11 ) ps. „Tum”, s. Antoniego, ur. 10 grudnia 1894: 
	5 )”, s. Pawła, ur.16 kwietnia 1923 w: 
	10 ) , ps. „Stach”, s. Józefa, ur. w 1915 roku: 
	7 ) , ps. „Wilnianin”, ur. 21 stycznia 1913. Dowódca: 
	4 ) , ps. „Jerzy”, ur. 5 marca 1923. Dowódca plutonu: 
	12 ) , ps. „Niebora”, s. Bazylego: 
	1922 w Łęczycy. Dowódca drużyny w 1. kompanii batalionu „Parasol”. 1 wrze: 
	1914 w Mińsku Litewskim. Zastępca dowódcy batalionu „Miotła”. Wkrótce po: 
	rowniczka Bazy Łączności Okręgu Łódź „Barka” przy Komendzie Głównej AK: 
	ca drużyny w plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Odznaczony: 
	1909 w Śródmorzu. W pierwszych dniach powstania był dowódcą batalionu im: 
	Łomży. W pierwszych dniach Powstania Wwarszawskiego uczestniczył w wal: 
	Dowódca: 
	odcinka: 
	października 1923 w Tarnopolu. Dowódca 1. kompanii „Maciek” batalionu „Zoś: 
	maja 1910 we Lwowie. Dowódca plutonu kompanii „993/W” batalionu „Pięść: 
	września 1921 w Chełmie Lubelskim. Dowódca drużyny w Oddziale Specjalnym: 
	1919 w Warszawie. 3. kompania batalionu „Parasol”. W Powstaniu Warszaw: 
	stopada 1920 w Warszawie. Kompania „Zemsta” batalionu „Pięść”. Poległ po: 
	w Tomsku. Dowódca plutonu w batalionie „Czata 49”. Zginął najprawdopodob: 
	1915 w Szczawnicy. Dowódca Oddziału Specjalnego „Juliusz” batalionu „Gu: 
	szawie. Dowódca III batalionu OWPPS w Obwodzie Wola Okręgu Warszawa: 
	w Okolnikach. Po wybuchu Powstania Warszawskiego dowodził batalionem: 
	9 stycznia 1918 w Dziektarzewie. Dowódca 1. kompanii batalionu „Parasol: 
	30 października 1904 w Stanisławowie. Zastępca Szefa Oddziału II Komendy: 
	w Warszawie) – polski muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent i kierownik ze: 
	sor, były rektor Politechniki Warszawskiej (1981-1985), automatyk, współtwórca: 
	2003) – inżynier, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyrektor: 
	kwietnia 1995 w Krakowie) – polski naukowiec, profesor medycyny, w latach: 
	9 maja 2006 tamże) – polski poeta, eseista, autor tekstów piosenek, prozaik: 
	ka 2008 w Zagórzu) – profesor, lekarz weterynarii, filozof biologii, ichtiopatolog: 
	bas-baryton) i aktor. W okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej członek Armii: 
	w Warszawie) – gen. bryg. Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej, pro: 
	w Warszawie) – polska autorka sztuk scenicznych, słuchowisk radiowych: 
	rusi, zm. 2 maja 1992 w Konstancinie) – polski historyk i archiwista, badacz hi: 
	marca 2006 tamże) – krytyk literacki, prozaik, publicysta, poeta, varsavianista: 
	atralny i filmowy. Członek Szarych Szeregów. Uczestniczył w akcjach zdoby: 
	3 marca 2011 w Konstancinie-Jeziornie) – polska aktorka teatralna, filmowa: 
	17 lipca 1916 w Moskwie, zm. 9 lutego 1999 w Warszawie) – polski historyk: 
	2011) – polski dziennikarz, reportażysta, pisarz, varsavianista, podróżnik. Żoł: 
	Warszawie) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, profesor i rektor: 
	zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – gen. bryg. Wojska Polskiego, historyk: 
	2008 w Warszawie) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, artysta kaba: 
	1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, in: 
	9 czerwca 1999) – polski malarz i grafik, autor polichromii Starego i Nowego: 
	w Lublinie) – polski zoolog i historyk nauki, specjalizujący się w zoologii, historii: 
	września 1941) – mistrzyni sportów narciarskich, kurier tatrzański. Od września: 
	polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Więzień Auschwitz: 
	29 kwietnia 2012 tamże) – polski adwokat, profesor nauk prawnych, polityk, za: 
	Wilna, zm. 9 maja 1995 w Gdańsku) – osobisty ochroniarz Lecha Wałęsy. W la: 
	wem) – polski muzyk-pianista, kompozytor, dyrygent; ostatni żyjący przedstawi: 
	maja 1981 tamże). Więzień polityczny PRL w latach 1949-1953. Kierował od: 
	polska aktorka teatralna i telewizyjna. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim: 
	nia 2011) – dziennikarz muzyczny, kompozytor, dyrygent i scenarzysta filmowy: 
	Zygmunt”, „Jadzik”, „Grot”, „Orczyk”, „Gwóźdź”, „Aleksander” (ur. 14 paździer: 
	łych, zm. 27 października 1955 w Warszawie). W 1940 roku wstąpił do Związku: 
	w Kałuszynie, zm. 30 lipca 1948 w Warszawie). Członek ruchu oporu w czasie: 
	1910 w Skrzynce, zm. 25 czerwca 1951 w Krakowie). W 1943 zorganizował je: 
	na Podolu, zm. 24 lutego 1947 w Warszawie). Od 1943 w AK, oficer wywiadu I: 
	szewicach, zm. 31 sierpnia 1947 w Warszawie). W czasie okupacji niemieckiej: 
	ce, zm. 1 kwietnia 1953 w Białymstoku) W 1943 roku został zaprzysiężony na: 
	ja 1946 w Sanoku). W 1944 roku wstąpił do Oddziału Partyzanckiego Armii Kra: 
	5 sierpnia 1954 w Warszawie). W 1942 roku wstąpił do AK, walczył w Powsta: 
	we Wrocławiu). W czasie wojny wyróżniający się żołnierz AK, a potem kierow: 
	w Warszawie). Pod koniec 1939 roku wstąpił do konspiracji w TAP. Od 1942: 
	Mąkolinie, zm. 11 lutego 1949 w Warszawie). Należał do AK, był kurierem KG: 
	zm. 1 grudnia 1951 w Warszawie) – dowódca oddziału Ruchu Oporu Armii Kra: 
	ur. 6 maja 1914 w Kramniku, zm. 11 lutego 1948 w Warszawie). W kwietniu: 
	Grabiec”, „Parasol” (ur. 12 lipca 1897 w Marklowicach Dolnych, zm. 7 sierpnia: 
	w Witebsku, zm. 3 kwietnia 1946 w Warszawie). N początku 1940 roku zaan: 
	Sęp” (ur. 14 lutego 1900 w Mokowie, zm. 1 grudnia 1951 w Warszawie). Czło: 
	1946 w Sanoku). Podczas okupacji niemieckiej działał w Armii Krajowej. Latem: 
	Rząśniku, zm. 7 sierpnia 1952). Od jesieni 1941 żołnierz ZWZ-AK obwód Puł: 
	w Warszawie). Żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny świa: 
	wzięci do niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych. W czasie II: 
	miecki obóz jeniecki stworzony w 1944: 
	biegniew) – niemiecki obóz jeniecki: 
	dziernika 1895, zm. 17 lipca 1958). Od sierpnia 1914 służył w 2. Pułku Piechoty: 
	14. Marsze: 
	15. Związek: 
	kilometrów od granicy z Czechosłowa: 
	skich stajniach znajdujących się: 
	Przykłady (w porządku alfabetycznym: 
	Stalag IV B, jednego z największych: 
	ku sądu, dużej liczby osób uznawan ch: 
	k. Hanoweru – obóz, do którego 11: 
	nowice) – obóz, do którego przywie: 
	Powstania: 
	Warszawskiego: 
	gowych i podoficerów: 
	miecki obóz przejściowy utworzony 6: 
	pierwszy niemiecki obóz koncentracyj: 
	część Stalagu IV B, jednego z naj: 
	Hamburga – do tego obozu przewie: 
	obóz powstał 27 sierpnia 1944 w dniu: 
	których w drodze zmarło co najmniej 10 tys. Celem tych marszów był obóz kon: 
	cywilnej, utworzony przez Niemców w pierw: 
	7 O kościele wolskim jedni piszą: Św. Wojciecha, inni – Św. Stanisława. Jego patronem jest Św. Stanisław: 
	Stanisław Zarako: 
	Roman: 
	śledczego nr III w Warszawie. Było to: 
	dziernika 2012) – zbrodniarz i oprawca okresu stalinizmu, oficer UB, śledczy: 
	pada 1983 we Wrocławiu). Jesienią 1941 wstąpił do NOW, później przeszedł: 
	wano nogi i ręce, a następnie, kładąc skrępowane nogi, na taborecie sadzano: 
	na usadawianiu nagiego lub będącego w samej bieliźnie więźnia na nodze od: 
	więzienie w Krakowie przy ul. Monte: 
	przejściu frontu w dniu 23 stycznia: 
	USA), zm. 1 poł. listopada 2001 w Warszawie) – polski funkcjonariusz służb: 
	sylwania w USA, zm. 18 marca 1975) – zbrodniarz i oprawca okresu stalinizmu: 
	wojnie fort stał się więzieniem dla żołnierzy Armii: 
	służbę: 
	w: 
	Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskich Górach: 
	i Szpryncy Austern. Od 1944 roku oficer śledczy i podprokurator Prokuratury: 
	UB, połączona ze składaniem obciążających zeznań: 
	1948 do zakładu, nazywanego Cen: 
	Gdańsku) – major Ludowego Wojska Polskiego, sędzia odpowiedzialny za wy: 
	w marcu 1945 przybył do niego pierw: 
	Lena” (ur. 28 lutego 1919 w Warszawie, zm. 26 listopada 2008 w Oksfordzie: 
	2008 w Warszawie). W czasie kampanii wrześniowej dowodził plutonem w 60: 
	władze komunistyczne uwięziły w nim: 
	1983) – polski prokurator Ludowego Wojska Polskiego, oskarżający w proce: 
	jący w Polsce Ludowej w latach 1944-1957, odpowiedzialny, obok Ministerstwa: 
	w Kielcach), funkcjonariusz UB. Uczestniczył w wielu śledztwach, osobiście tor: 
	zbrodnie komunistyczne – dokonywane za czasów okupacji sowieckiej i po: 
	zbrodniarz i oprawca okresu stalinizmu, sędzia sądów wojskowych. W 1933 ro: 
	na 5 sierpnia 1945 przez Samodzielną Brygadę Kielecką w sile ponad 200 żoł: 
	Gdańskiej) 13 w Łodzi. Po 1945 bu: 
	riuszy UB, połączona z zupełnym brakiem wiadomości o powodzie zatrzymania: 
	wało się więzienie UB, które 9 wrze: 
	imienia Jacek, jak i Józef (ur. 13 lipca 1907 w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1981: 
	od 22 stycznia 1945 roku zarządzała: 
	Brüstiger, Briestiger, ps. „Luna”, „Krwawa Luna”, „Daria”, „Ksenia”, „Maria”, ps: 
	Warszawie) – członek KPP, PPR i PZPR, wysoki funkcjonariusz aparatu bez: 
	11: 
	11 ) – wyróżnione na przełomie lat 40. i: 
	7 ) Potoczna nazwa aresztu Śledczego w Gdańsku. W pierwszych: 
	w Wilkołazie, stracony 7 marca 1949). Oficer Armii Krajowej oraz Zrzeszenia: 
	niu, stracony 7 marca 1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Związku: 
	w Turowie, stracony 14 stycznia 1949). Podoficer Wojska Polskiego, żołnierz: 
	8 Zamieszczona w niniejszej krzyżówce, ale nie została pochowana na „Łączce” – patrz życiorys: 
	29 marca 1950). Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. W latach 1946-1949 jego: 
	Żołnierz Armii Krajowej, po wojnie, od 1946, walczył w oddziale Narodowego: 
	stracony 30 lipca 1948). Żołnierz AK oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: 
	1913 w Warszawie, stracony 28 stycznia 1949). Oficer Armii Krajowej oraz: 
	w Stasinie, stracony 7 marca 1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Armii: 
	ju, stracony 8 lutego 1951). Oficer WP, dowódca: 5. Wileńskiej Brygady Armii: 
	wie, stracony 12 maja 1948). Ostatni Komendant Główny Narodowych Sił: 
	stracony 8 lutego 1951). Oficer Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej: 
	powiecie Nowa Wilejka, stracony 13 kwietnia 1950). Oficer Armii Krajowej. Od: 
	wie, stracony 28 stycznia 1949). Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Jego od: 
	29 marca 1950). Żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjedno: 
	ur. 11 października 1903 w Mińsku Mazowieckim, stracony 28 stycznia 1949: 
	na Uchodźstwie. Od lutego 1946 do maja 1947 był osobistym łącznikiem Je: 
	1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, członek Zrzesze: 
	wicz”, „Krzysztof”, „Roman Wrzeski”, „Kurcewicz: 
	w Dzikowie, stracony 7 marca 1949). Cichociemny, oficer Armii Krajowej, Dele: 
	stracony 7 marca 1949). Porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej: 
	25 września 1948). Żołnierz Armii Krajowej, po wojnie księgowy w Delegaturze: 
	7 marca 1949). Oficer Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: 
	w Warszawie, stracony 9 kwietnia 1949). Żołnierz Armii Krajowej. W lutym 1945: 
	Wolność i Niepodległość", pełna nazwa – Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji: 
	1948 roku. Opisuje on ostatnią walkę oddziału „Niemna”. Autor ballady, uczest: 
	ur. 12 marca 1910 w Stryju, zm. 8 lutego 1951: 
	kiego na Grodzieńszczyźnie podległego por. Niedzińskiemu ps. „Men”. Resztki: 
	Zapora” (ur. 24 września 1918 w Dzi: 
	Wyklętym: 
	zm. 22 lutego 1947 w Nowym Targu) – partyzant na Podhalu w czasie II wojny: 
	w 26. Pułku Piechoty AK, pełniąc funkcję dowódcy drużyny w stopniu plutono: 
	Sowieta”, czyli po lipcu 1944, w polskich poakowskich oddziałach partyzanckich: 
	Mazowszu). Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach 32. Pułku: 
	ur. 24 grudnia 1912 w Radzicu Sta: 
	1945 w Drohiczynie). Był członkiem POW w czasie I wojny światowej, walczył: 
	1917 w Zalesiu k. Ryk, zm. 24 czerwca 1946 we wsi: 
	1918 w Kozicach Górnych, zm. 21 października 1963: 
	sia”, „Miłasza”, „Maniuta” (ur. 26 lutego: 
	leńszczyźnie). W czasie kampanii wrześniowej walczył nad Narwią i Bugiem: 
	nia 1944) – oficer Armii Krajowej. W 1939 walczył jako plut. pchor. w kompanii: 
	zbrojna polskiego podziemia antykomunistycznego działająca na terenie woje: 
	Zaolziu, zamordowany 1 grudnia 1947 w Zabrzegu. W kampanii wrześniowej: 
	41. Operacja: 
	skiennikach, zm. 4 maja 1948). Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku. Or: 
	Hymn: 
	1949) – kpt. Wojska Polskiego i AK, partyzant antykomunistyczny na ziemi pod: 
	Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramaturg: 
	Kleszcz”, „Zygmunt”, „Jadzik”, „Grot”, „Orczyk”, „Gwóźdź”, „Aleksander” (ur. 14: 
	1949 ) ps. „Irydion”. W czasie okupacji dowodził plutonem AK na warszawskiej: 
	Tor”, „Żyła” (ur. 8 stycznia 1914 w Jarosławiu: 
	wani 6 grudnia 1952 i straceni trzy miesiące później. Dionizy Sosnowski ps: 
	Żelazny” (ur. 22 stycznia 1921 w Du: 
	Grzmot”, „Bogdan” (ur. 26 listopada 1913 w Kwilczu, pow. Międzychód, zm. 1: 
	tego 1916 w Briańsku na terenie Rosji w polskiej ro: 
	w Pisarzowicach) – żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego, do: 
	Krupem k. Krasnegostawu – zm. 30 września 1975 w Jarosławiu) – por. artylerii: 
	na straconych posterunkach – na ziemiach utraconych (autor nieznany: 
	Książka jest oparta na faktach. Główny bohater, żołnierz NSZ, po wojnie wal: 
	Polskiej, zm. 14 września 1949 w Krakowie) – jezuita, uczestnik podziemia an: 
	utworzona w czerwcu 1946 roku przez byłych żołnierzy AK z Obwodu Wołko: 
	30. Stanisław: 
	31. Władysław Siła: 
	Dworczanach koło Wasiliszek, zm. 21 stycznia 1945 pod Kowalkami) – kpt. AK: 
	Inka” (ur. 3 września 1928 w Gusz: 
	odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne: 
	rzona w październiku 1939 , komendant ppłk Franciszek Julian Znamirowski: 
	odstraszać niemieckie pojazdy opancerzone. Przykładem była barykada na: 
	federacji Narodu działające w latach 1942-1944. Zalążki tych oddziałów two: 
	działająca w latach 1939-1944. Została utworzona pod koniec 1939 roku: 
	zm. 20 września 1944 tamże) – powstaniec warszawski, łącznik w batalionie: 
	wiony w Londynie dekretem Prezydenta RP z dnia: 
	nu przez partyzantkę radziecką w okresie 1943-1944, działały oddziały AK li: 
	pamiątkową wprowadzoną w 1966 przez gen. Tade: 
	zbrojna z okresu II wojny światowej działająca w latach 1943-1945. PAL liczyła: 
	Ludową, Polską Armią Ludową i Korpusem Bezpieczeństwa zawarte w czasie: 
	1940-1944 żołnierz ZWZ-AK (Obwód Mewa-Kamień Mińsk Mazowiecki, ps: 
	skim i rzeszowskim w oddziale por. Ludwika Jawornika. Po aresztowaniu uciekł: 
	konspiracyjna organizacja wojskowa w czasie II wojny światowej, utworzona we: 
	racyjna działająca od końca 1943, głównie na obszarze Generalnego Guberna: 
	1944 roku Oddziały Wojskowe Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW: 
	rakterze polityczno-wojskowym działająca w latach 1940-1943. Powstała we: 
	cywilne, przyznawane przez Kierownika Urzędu do: 
	stał mocno uszkodzony w czasie II wojny światowej, w czasie Powstania War: 
	nie, zm. 21 lutego 2010 we Wrocławiu) – polski inżynier elektronik i informatyk: 
	murze: 
	Cmentarza: 
	11 sierpnia 1920 „...celem nagrodzenia czynów: 
	kapitan Wojska Polskiego, żołnierz AK i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: 
	we wrześniu 1939. Była jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych w oku: 
	w roku 2014 zaplanowano otwarcie: 
	Znak”) – organizacja konspiracyjna działająca od października 1939. Została: 
	zgodnie z rozkazem komendanta Okręgu Warszaw: 
	ślenie używane w okresie Polski Ludowej wobec żoł: 
	wiony ustawą z 3 lipca 1981 roku jako wyraz hołdu dla: 
	ona dopiero w 1941. Liczyła w dwóch okręgach dzielnicowych – północnym: 
	Pancernych w Moskwie. Brał udział w bitwie pod Charkowem, rozpoczętej 12: 
	zaprojektowana przez CI Games. Osią: 
	undefined: 
	zm. 4 lutego 1985 w Siedlcach). W listopadzie 1939 roku został zaprzysiężony: 
	Białego" stosunkowo szybko zostały zinfiltrowane przez niemiecki aparat bez: 
	Zakopanem) – polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta: 
	tacz min zawalił strop pracowni w Warszawie: 
	lipca 1980 w Konstancinie-Jeziornie) – polski dowódca wojskowy, uczestnik: 
	wie). Jesienią 1940 roku został pierwszym komendantem Obwodu Sandomierz: 
	ur. prawdopodobnie 15 kwietnia 1920 w Kanadzie, zm. 3 lipca 2003 w Gdań: 
	przez załogi polskie i angielskie. 1,4 tys: 
	tabliczek wyszła wyszła ze środowiska „Orląt” po wystąpieniu Zbigniewa Polaka: 
	Strzeleckim (pojedyncze drużyny powstały w roku 1932), a także podczas II: 
	9 Zdjęcie tablicy jest umieszczone na str. 286. Tablica zawiera błąd, gdyż mordu dokonano 2 września 1944: 
	śnia 1944 w Warszawie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w: 
	2014 w Warszawie) – polski pianista, pedagog i kompozytor, profesor sztuk: 
	kolejności polskie państwowe odznaczenie cywil: 
	Niemnem) – żołnierz i kurier ZWZ i AK, autor wierszy i piosenek oraz głośnej: 
	cyjna organizacja, która podczas II wojny światowej starła się: 
	żołnierzy polskiego podziemia – ofiar komunistycznej bezpieki, które zidentyfi: 
	ski” (ur. 19 lipca 1908, zm. 18 grudnia 2010) – ostatni kapelan Powstania War: 
	Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Koście: 
	cze podczas Powstania War: 
	10 Powodem wpisania tego hasła była wypowiedż uczestnika teleturniego wymienionego na końcu książki: 
	cjent Brzeszczot” (ur. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce, zm. 2 lipca 1966 w War: 
	Armii Krajowej za kombatantów, którym przysługują wszelkie prawa gwaranto: 
	nowiony 28 grudnia 1988 roku zgodnie z uchwa: 
	3: 
	4: 
	4 )..” lub „kopyto” – krótki pistolet (gwara okupacyjna: 
	6: 
	Powstaniu Warszawskiemu – rozpo: 
	w Woli Bystrzyckiej, zm. 20 lub 21 października 1963 w Warszawie) – polski: 
	najwyższe wyróżnienie w Związku Harcer: 
	uczestnik Powstania Warszawskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, architekt: 
	Jest to film fabularny w całości poświęcony tematyce Powstania Warszawskie: 
	skie odznaczenie wojskowe ustanowione dla uho: 
	Akcja: 
	Polskie Państwo: 
	undefined: 
	11: 
	duszpasterzy. Jako odrębną jednostkę utworzono w styczniu 1943 Kedyw: 
	opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służ: 
	dwicz”. Księdzu „Budwiczowi” podlegała cała Służba Duszpasterska AK, którą: 
	Krajowej. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dekretem z 27 października 1943: 
	Podczas Powstania Warszawskiego udało się zdobyć tylko kilka pojazdów bo: 
	ZWZ-AK opierał się o zakres Szkół … Rezerwy Piechoty WP i o ich regulamin: 
	pienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorgani: 
	było podległe Kwatermistrzowi Komendy Głównej. W Armii Krajowej istniała też: 
	wymi mordami Polaków przez ukraińskich nacjonalistów, była realizowana: 
	8 ) Prowadzone były też: 
	7 ) (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego: 
	9 ), 5) ze zrzutów spadochro: 
	10 ), uczestnik Igrzysk Olimpijskich: 
	9 ) „Nila” w Krakowie: 
	nie i cieszyła się poparciem różnych komórek Biura Informacji i Propagandy: 
	skowa obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie: 
	słownie) obszary (białostocki, lwowski, zachodni i warszawski) i osiem samo: 
	rocznicy wybuchu powstania, 31 lipca 2004 roku. Jest wyrazem hołdu warsza: 
	szerzej – całego Związku Harcerstwa Polskiego w okresie okupacji niemieckiej i: 
	9 ) Armii Krajowej umożliwiał jej: 
	12 )”. Część: 
	13 )”. Zrzuceni żołnierze różnili się rodzajem wyszkolenia i: 
	7: 
	11 ) Sił Zbrojnych (OSZ) polegający na odtwarzaniu struktur: 
	10 ), mogło ich być nawet 2 tys. – żołnierzy rozdrobnionych w: 
	skiego ruchu ludowego licząca około 169 tys. ludzi, działająca w czasie II wojny: 
	Across: 
	The Warsaw: 
	Łączka" (Little: 
	Home Army was General Tadeusz: 
	10. The Home Army's efficient: 
	ing the Second World War in the Republic of Poland under German and Soviet: 
	of the Second Polish Republic by the Home Army against German troops in the: 
	thority and held by partisan forces and governed by Polish field authorities. It: 
	AK was based on the curriculum and code of conduct of Infantry Reserve Cadet: 
	decree of 27 October 1943, President of the Republic of Poland stated that: 
	autonomous regions (Warsaw-City, Kielce, Јуdџ, Krakуw, Њl№sk, Lublin, Wilno: 
	the historical perspective though, what the Poles are doing is a blessing. We: 
	there could have been as many as 2,000 Jewish soldiers scattered among: 
	against mass murders committed by Ukrainian nationalists. It was carried out: 
	elimination of informers and traitors based on verdicts of underground courts: 
	it attracted the attention and support of various sections of the Bureau of Infor: 
	against the German forces occupying Warsaw, organised by the Home Army: 
	Home Army soldiers to forced labour camps such as the camps in Diagilewo: 
	Down: 
	The: 
	Plan of: 
	3: 
	commanded by the: 
	the: 
	Cichociemni" (the: 
	tisan movement that resisted the Sovietisation of Poland and Poland’s submis: 
	for individual Home Army Areas: 
	state which operated during Second World War. Its origin was the Service for: 
	only institution popularising knowledge about the Polish Underground State and: 
	Directorate reporting to the Headquarters' Quartermaster. The Home Army's: 
	cluding the cadre: 
	26: 
	10 ); 5) von der Luftbrücke: 
	18 ) wurde genannt das Gebiet von der Macht: 
	10 ) Aufstand (1. AUGUST – 2. OKTOBER, 1944) – war: 
	tonym der Jugendorganisation der Pfadfinder und der Verband der Polnischen: 
	ist kein Wunder, dass sie Interesse erweckte und die Unterstützung der ver: 
	durchgeführt. Das Schulungsprogramm in den Schulen der Infanterie-Reserve: 
	lass vom 27. Oktober 1943 erkannte der Präsident der Republik Polen den: 
	acht unabhängigen Bezirke (Warschau-Stadt, Kielce, Lodz, Krakau, Schlesien: 
	hofs Powązki in Warschau, wo die Opfer von den Behörden der öffentlichen Si: 
	thisch.Geschichtlich gesehen ist es ein Segen, dass die Polen das machen: 
	wirksames Handeln. Die legendären Kuriere, die unter Lebensgefahr Meldun: 
	und Diversion Aktionen ein Element der fortwährenden Kampfmaßnahmen. Es: 
	daten der Heimatarmee (darunter nur eine Frau) aus Großbritannien und Italien: 
	11 ) (AK) – im Zweiten Weltkrieg, konspirative militärische: 
	15 ) Dienst der Heimatarmee unterstellt. Er regierte: 
	die Widerstand gegen die Sowjetisierung und Unterordnung des polnischen: 
	Armee vor 1939 verbunden. In erster Linie in Gebieten und Militärbezirke plante: 
	des polnischen Staates während des Zweiten Weltkriegs und wurde am 27: 
	spirative Untergrundorganisation der polnischen Bauernbewegung die 169.000: 
	polnische militärische Untergrundorganisation der nationalen Lager während: 
	mandantur unterstellt war. In der Heimatarmee gab es auch den Militärdienst: 
	gen zufolge, etwa 2.000Soldaten in den kleinen Kommandos der AK, AL und: 
	Massenmorden durch die ukrainischen Nationalisten schützen sollte, wurde: 
	zwangsweise in die Polnische Armee eingezogen: 
	ben Niederlassungen zusammensetze und auch eigene Seelsorger hatte. Eine: 
	Spiele in Paris im Jahre 1924 in der Disziplin Reitkunst teil: 
	stands gelang es nur ein paar Kampffahrzeuge zu erobern. Das Kreuzworträt: 
	der polnischen Heimatarmee gegen deutsche Truppen in der Endphase der: 
	kau, ist die einzige Institution in Polen, die das Wissen über den polnischen Un: 
	Jahrestages des Ausbruchs des Warschauer Aufstands, am 31. Juli 2004 er: 
	военная организация польского подполья во время II мировой войны: 
	СПХ а в более широком значении – всего Союза польской харцерской: 
	командования: 
	имело также собственных священнослужителей. В качестве отдельной: 
	позволяла ей действовать эффективно. Легендарные курьеры, которые: 
	Повонзках в Варшаве убитых органами государственной безопасности: 
	Армии. Президент: 
	РП: 
	декретом: 
	конспиративная: 
	варшавский: 
	восемь: 
	Олимпийских Игр в Париже в 1924 г. в конном спорте), так и обыкновенные: 
	С исторической точки зрения, однако, благословение, что поляки это: 
	удивительно: 
	защиту от массовых уничтожений поляков украинскими националистами: 
	организация польского народного движения, насчитывающая около 169: 
	годовщины Восстания, 31 июля 2004 г. Он является данью варшавян тем: 
	СВБ-АК основывалась на программе обучения в Школах ... резервы: 
	посредством назначенных районных деканов АК: 
	институция: 
	солдат принудительным образом была зачислена в ВП: 
	вооружённое выступление против оккупирующих Варшаву немецких войск: 
	в воссоздании структур Польской Армии 1939 г. В первую очередь в: 
	отличались родом обучения и специализацией отдельных служб: 37: 
	освобождённую от власти немцев и удерживаемую партизанскими силами: 
	14: 
	4: 
	9: 
	10: 
	10: 
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